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RESUMO 
 

LUCHESSI, A.D. ANÁLISE FARMACOGENÔMICA DE PACIENTES SUBMETIDOS À 

DUPLA ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA. 2011. 120 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

O presente estudo avaliou o perfil farmacogenômico de 338 pacientes, sob terapia antiagregante. 

Os pacientes foram submetidos a tratamento prévio com AAS (100mg/dia) e clopidogrel 

(75mg/dia) por no mínimo cinco dias antes da angioplastia coronária. Os indivíduos com resposta 

considerada indesejada <30% de inibição de PRU (do inglês, P2RY12 Reaction Unit) para 

clopidogrel e >550 ARU (do inglês, Aspirin Reaction Unit), foram considerados como não 

respondedores. As concentrações plasmáticas dos antiagregantes foram determinadas por 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa do tipo triploquadrupolo (LC-MS/MS). 

A taxa da inibição da agregação plaquetária foi medida utilizando-se o sistema VerifyNow®. A 

expressão gênica global das células totais do sangue periférico foi avaliada pela tecnologia de 

microarranjos de DNA Human Exon ST 1.0 Array. Características genotípicas dos pacientes 

também foram avaliadas pelo sistema Sequenom®. Assim, foi possível obter como resultados a 

identificação de 64% e 10% para pacientes não respondedores ao clopidogrel e AAS 

respectivamente, sendo que para o primeiro foi possível identificar a associação desta não resposta 

a variáveis clínicas como diabetes (p = 0,003), hipertensão (p = 0,011) e hábito de fumar (p = 

0,041) e sexo (p = 0,022) e idade dos pacientes (p = 0,004) em relação à resposta ao AAS. O 

método de quantificação simultânea do clopidogrel, seu metabólito majoritário e do AS 

(metabólito do AAS), apresentou limites de quantificação entre de 2 a 500 ng/mL, 2 a 2000 ng/mL 

e de 20 a 2000 ng/mL, respectivamente. O estudo de associação encontrou uma relação 

significante da presença dos SNPs presentes nos genes CYP5A1 (rs2299890) e CYP2C19 

(rs4244285 e rs3758580), com a variação na resposta ao clopidogrel, obtendo um valor de p 

corrigido pelo teste de permutação inferior a 0,001. Como também, uma fraca associação da 

variação na resposta do AAS com o SNP rs9605030 do gene COMT (p = 0,009). Os resultados do 

microarranjos relacionaram a resposta terapêutica ao clopidogrel com os genes CA2, MKRN1, 

ABCC3 e MBP seguido dos genes NFIA e IGF1R para a resposta ao AAS. Concluindo que o 

estudo farmacogenômico apresentou todo o seu potencial para relacionar variáveis como resposta, 

concentração farmacológica plasmática, SNPs e expressão global de RNAm, possibilitando assim 

compreender melhor a variação no tratamento antiagregante. 

Palavra chave: Farmacogenômica, Clopidogrel, AAS, VerifyNow®, SNP, LC-MS/MS, e Microarranjos 



ABSTRACT 
 

LUCHESSI, A.D. PHARMACOGENOMICS ANALYSIS OF PATIENTS UNDERGOING 

DOUBLE PLATELET ANTIAGREGATION. 2011. 120 p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This study investigated the pharmacogenomics profile of 338 patients under antiplatelet therapy. 

Patients undergoing pretreatment with ASA (100 mg/day) and clopidogrel (75mg/day) for at least 

five days prior to coronary angioplasty. Individuals with response <30% of PRU (P2RY12 reaction 

unit) were considering non responder for clopidogrel and >550 of ARU (aspirin reaction unit), 

were considered as non responders for ASA. Plasma concentrations of the antiagregation drugs 

were determined by liquid chromatography followed mass spectrometry of triple quadrupole 

detection (LC-MS/MS). The rate of inhibition of platelet aggregation was measured using the 

VerifyNow® system. The global gene expression of total cells in blood was assessed by DNA 

microarray technology Human Exon 1.0 ST Array. Genotypic characteristics of the patients were 

also evaluated by the Sequenom® system. Thus it was possible to obtain results such as 

identification of 64% and 10% for patients non responders to clopidogrel and aspirin respectively, 

and for the first could identify the association of this response to variables such as diabetes (p = 

0.003), hypertension (p = 0.011) and smoking (p = 0.041) for clopidogrel and sex and age in 

relation to response to ASA (p = 0.022 and p = 0.004, respectively). The method of simultaneous 

quantification of clopidogrel and its major metabolite of AS (metabolite of ASA), had 

quantification limits between 200 to 500 ng/mL 2000-2000 ng/mL and 20 to 2000 ng/mL, 

respectively. The association study found a significant grating presence of SNPs present in genes 

CYP5A1 (rs2299890) and CYP2C19 (rs4244285 and rs3758580), with the variation in the response 

to clopidogrel, obtaining a corrected p value by permutation test below 0.001. As well, a weak 

association of variation in the response of ASA with the SNP rs9605030 of the gene COMT (p = 

0.009). The results of microarray related therapeutic response to clopidogrel with genes CA2, 

MKRN1, ABCC3 and MBP followed by NFIA and IGF1R genes for response to ASA. Concluding 

that the pharmacogenomics study showed its potential to relate variables such as response, plasma 

drug concentration, SNPs and global expression of mRNA, thus enabling better understand the 

variation in antiplatelet treatment. 

Keyword: Pharmacogenomics, clopidogrel, ASA, VerifyNow®, SNP, LC-MS/MS, and 

Microarrays 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Estudo epidemiológico realizado no Pronto Socorro do Instituto Dante Pazzanese (IDPC) 

revelou que, no ano de 2003, 860 pacientes foram admitidos no hospital com dor torácica sugestiva 

de síndrome coronariana aguda (SCA) (SILVA et al., 2006). A SCA engloba um grupo de 

entidades que incluem infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível do segmento ST 

(SST), IAM sem SST e angina instável. Essas manifestações são causas comuns de atendimentos e 

de admissões nos departamentos de emergências, assim como causas de morbidade e de 

mortalidade no mundo. Dentro deste contexto, o Ministério da Saúde do Brasil relatam, em 2004, 

que houve 86.791 casos de óbitos por IAM e que corresponderam à aproximadamente 10% das 

internações do Sistema Único de Saúde (SUS) (http://www.datasus.gov.br). Estes dados 

demonstram a importante implicação do IAM à saúde pública e nos gastos sanitários gerados para 

o seu diagnóstico e tratamento.  

 A SCA esta intimamente associada ao processo cronicamente desenvolvido, a 

aterosclerose, que está relacionada ao depósito de lipídios na intima das artérias (GLASS; 

WITZTUM, 2001; LIBBY et al., 2010). Esta por sua vez, trata-se de uma doença multigênica e 

multifatorial, que pode envolver algumas centenas de genes e fatores ambientais (NABEL, 2003). 

Considerada uma doença fibroproliferativa com implicações inflamatórias em resposta a agressões 

por agentes infecciosos, fatores hemodinâmicos, mediadores plasmáticos, e mais significantemente 

por citocinas. Sendo uma manifestação sistêmica todas as artérias podem ser acometidas, com grau 

de lesão variável, clinicamente silenciosa ou com manifestações bastante graves. Portanto, a SCA 

como também sua principal entidade fisiopatologia o IAM, mostra-se sob o ponto de vista 

epidemiológico e de saúde publica de grande importância indiscutível.  

Outra manifestação também clinicamente importante é o aneurisma, que podem acometer 

varias regiões do organismo, sendo as mais importantes a aórtica e a cerebral. Cerca de 76% das 

manifestações agudas sob a forma de tromboses coronárias fatais são precipitadas pela 

instabilização das placas ateroscleróticas levanto a sua ruptura , em consequência da lesão do 

núcleo necrótico e da fina cápsula fibrótica, que rompe e causa à trombose devido a imediata ação 

das plaquetas (FALK, 2004).  

As plaquetas participam ativamente em todas as fases da aterogênese. Inativas circulam na 

forma discóide e, sua ativação modifica o formato e estimula a agregação plaquetária. As 

consequências clínicas da ativação e agregação plaquetária intravascular são bem conhecidas: 

óbito, IAM e arritmias cardíacas (SCHWARTZ, R. et al., 2011). Dessa forma, medicamentos que 
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têm propriedade de inibir a ativação da agregação plaquetária têm sido utilizados na prevenção, no 

tratamento de complicações tromboembólicas e na progressão da aterosclerose (LOPES, 2011). 

 

1.1 ATIVIDADE HEMOSTÁTICA DAS PLAQUETAS 

 

 As atividades fisiológicas das plaquetas são determinadas pela sua ação hemostática, que se 

inicia com adesão, agregação, ativação e formação do agregado. As células endoteliais 

fisiologicamente têm atividade antiplaquetária, anticoagulante e propriedades fibrinolíticas. No 

entanto ao sofrer lesão ou mesmo ativação, rapidamente exercem função pró-coagulantes. O 

equilíbrio entre atividade antitrombótica e pró-trombótica endotelial determina a formação, 

propagação ou dissociação do trombo (TOTANI; EVANGELISTA, 2010). 

 As células endoteliais lesadas estimulam as glicoproteínas da membrana plaquetária, que se 

ligam ao colágeno subendotelial mediado pelo Fator de von Willebrand (FvW), componente do 

complexo molecular denominado Fator VII da coagulação (FIRBAS et al., 2010). Inicialmente no 

processo da agregação, as plaquetas unem entre si, formando uma massa com características 

reversíveis e a seguir perdem sua forma individual (metamorfose viscosa), liberando grânulos intra 

plaquetários, que ocasionam formação de trombos irreversíveis. Desta forma alteram 

morfologicamente de esférica para discóide com emissão de pseudópodes, entrelaçando-se entre si. 

Nesta etapa torna indispensável à presença de fibrinogênio ligado às glicoproteínas da membrana 

plaquetária. A mudança morfológica das plaquetas possibilita a saída de substâncias contidas nos 

grânulos plaquetários, através de canalículos, propiciando a denominada reação de liberação e 

outras reações biológicas (TOTANI; EVANGELISTA, 2010). 

 A mobilização do cálcio é inibida pelo AMP cíclico formado nas membranas plaquetárias. 

A adenilciclase transforma o ATP em AMP cíclico e sua interação com o cálcio intracelular 

responde pela modulação da agregação plaquetária. A membrana plaquetária possui receptores alfa 

2 adrenérgicos e receptores de adenosina difosfato (ADP). O contato da adrenalina com esses 

receptores inibe a adenilciclase, reduz a concentração de AMP cíclico, aumenta a mobilização do 

cálcio e, consequentemente, permite a agregação plaquetária (NOE et al., 2010). O ADP, de 

acordo com a sua concentração, estimula também receptores específicos da membrana plaquetária, 

expondo ligações para o fibrinogênio que participa efetivamente, por essa via, na agregação 

plaquetária.  

 Outras duas vias podem atuar na agregação das plaquetas. A via dependente da síntese de 

tromboxano ou do ácido aracdônico e a via do Fator agregante das plaquetas (FAP). Na via síntese 
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do tromboxano, sob a ação da fosfolipase A2, os fosfolípedes da membrana celular liberam o ácido 

aracdônico que por ação da cicloxigenase é transformado em endoperóxidos. Os endoperóxidos 

cíclicos (PgG2, PgH2), na membrana plaquetária dão origem ao tromboxano A2 e na membranas 

das células endoteliais originam a prostaciclina (PgI2). O tromboxano é o mais potente agente 

agregante e vasoconstritor com uma vida média de apenas 30 segundos. A prostaciclina é um 

agente antiagregante, vasodilatador e com grande importância biológica como antiagregante. 

Exerce efeitos via ativação da adenilciclase, aumenta a concentração do AMP cíclico e, 

consequentemente, reduz a agregação plaquetária (NAKAHATA, 2008).  A via dependente do 

FAP atua por meio de ativação da trombina e tem a propriedade de agregar as plaquetas, inclusive 

quanto as vias ADP e ácido aracdônico estão inibidas. Sua ativação depende do íon cálcio e sua 

inativação depende do AMP cíclico induzido pela prostaciclina (NAKAHATA, 2008). 

 Vários defeitos hereditários de agregação plaquetária têm sido descritos, dentre os quais se 

destacam: a doença de depósito na qual não há reação de liberação, a deficiência hereditária de 

grânulos densos, a síndrome das plaquetas cinzentas, a deficiência hereditária de cicloxigenase ou 

tromboxano-sintetase e nos defeitos hereditários da mobilização de cálcio, todas colaborando para 

a deficiência da agregação plaquetária (CATTANEO, 2003).  

 

1.2. CONDUTA TERAPEUTICA DO IAM 

 

 A conduta terapêutica para o IAM passou por profundas mudanças nos últimos anos. Para a 

restauração do fluxo sanguíneo interrompido, podem ser consideradas basicamente duas 

estratégias: a primeira, denominada tratamento farmacológico, tendo como base a utilização de 

antiagregantes plaquetários, como o ácido acetilsalicílico (AAS), tienopiridinas (ticlopidina e 

clopidrogrel) e inibidores dos receptores GPIIb/IIIa; anticoagulantes orais; heparina; nitratos; beta-

bloqueadores; magnésio; bloqueadores dos canais de cálcio; inibidores da enzima conversora de 

angiotensina; inibidores dos receptores de angiotensina; e recentemente, as vastatinas (sinvastatina 

e atorvastatina) que estão sendo utilizadas por reduzirem a taxa de mortalidade por IAM 

(CANNON et al., 2004). A segunda estratégia, denominada de reperfusão, pode ser 

medicamentosa com a utilização de agentes fibrinolíticos, como a estreptoquinase e fator ativador 

do plasminogênio tecidual (tPA), ou realizada através de procedimentos de angioplastia coronária 

transluminal percutânea (ACTP), que por sua vez se subdivide em outros quatro tipos: primária, 

realizada como procedimento de emergência logo após o diagnóstico de IAM; de salvamento, 

procedimento realizado após falha da terapia fibrinolítica; eletiva, procedimento realizado após 
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avaliação clínica do resultado do exame de cateterismo coronário; e facilitada, procedimento 

realizado utilizando concomitantemente regime farmacológico de reperfusão (GELFAND; 

CANNON, 2007).  

Keeley e colaboradores (2003) publicaram uma extensa revisão de estudos que 

compararam a intervenção por ACTP primária com a terapia fibrinolítica para o tratamento de 

IAM-SST. Os autores observaram que a ACTP primária apresentou melhores resultados quando 

foram considerados os índices de morte em curto prazo (KEELEY, et al., 2003). Entretanto, o 

estudo de Goldstein e Wiel (2005), aborda que a realização dos dois procedimentos em conjunto, 

representa uma boa estratégia terapêutica, principalmente no tratamento de pacientes com relato 

de dor em tempo inferior a duas horas (GOLDSTEIN; WIEL, 2005).  

O estudo clínico ADMIRAL (Abciximab before Direct angioplasty and stenting in 

Myocardial Infarction Regarding Acute and Long-term follow-up) demonstrou que a utilização de 

abciximab, um inibidor do receptor GPIIb/IIIa, juntamente com ACTP primária em pacientes com 

IAM-ST, causa resultados favoráveis quando consideramos a redução do risco absoluto para 

eventos clínicos graves em seguimentos de 30 dias a 3 anos (MONTALESCOT, et al., 2005). Em 

relação às evidencias para o uso do AAS, os estudos GRACE (Global Registry of Acute Coronary 

Events) e Euro Heart Survey ACS (Euro Heart Survey of Acute Coronary Syndromes) revelaram 

que existe uma importante variação da sua utilização na clínica, quando apresenta a freqüência da 

falha na administração superior aos demonstrados para a sua intolerância (COMMITTEE, 1996), 

sendo 13% para administração de dose de carga e 11,5% para pacientes com IAM sem ST, 

respectivamente (BUDAJ, 2003). 

 Os estudos CAPRIE (Clopidogrel vs ASA in Patients at Risk of Ischaemic Events) e 

CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial) revelaram que o 

tratamento com clopidogrel apresentou uma maior eficácia do que com AAS para o IAM sem ST 

(COMMITTEE, 1996; YUSUF et al., 2001). No entanto, Geisler e Gawaz (2007) evidenciam um 

número significativo de pacientes com resistência ao clopidogrel associado ao aumento de eventos 

clínicos, desta forma, demonstrando a importância de se criar novos protocolos de pesquisa para 

pacientes resistente a ação dos antiagregantes (GEISLER ; GAWAZ, 2007). 

 

1.3. MEDICAMENTOS ANTIAGREGANTES  

 

 Devido ao papel central das plaquetas no desenvolvimento da SCA, a utilização de terapia 

farmacológica, que podem atuar em varias vias da cascata de ativação plaquetária, se torna uma 



5 

 

ferramenta crucial no manejo clínico destes pacientes (CANNON et al., 2004). Assim, destacam-se 

três importantes alvos terapêuticos: o primeiro visa à diminuição da formação de tromboxano A2, 

com a utilização de AAS; o segundo atua na inibição do receptor P2RY12 com a utilização de 

antagonistas como o bissulfato de clopidogrel; e ainda com a inibição direta da agregação 

plaquetária com a utilização de anticorpos frente ao receptor de membrana plaquetária GPIIb/IIIa 

(Figura 1) (SANGKUHL et al., 2010).  

 O AAS, reduz a ativação plaquetária pela acetilação irreversível da enzima cicloxigenase 1 

(COX-1), e assim, reduzindo a quantidade de tromboxano A2 produzidos pelas plaquetas. A 

inibição da COX-1 é rápida, saturável em doses baixas (isto é, independente da dose), irreversível, 

e permanente para a vida da plaqueta, uma vez que falta a maquinaria biossintética para sintetizar 

novos proteínas (HANKEY; EIKELBOOM, 2006). Após uma dose única 325 mg de AAS, a 

atividade plaquetária da COX-1 se recupera em cerca de 10% por dia devido a nova formação de 

plaquetas (BURCH et al., 1978). Dose baixa de AAS (aproximadamente, cerca de 30 mg) suprime 

a formação de tromboxano B2 (um metabólito estável de tromboxano A2) em pelo menos 95% 

dentro de cerca de 5 dias, e este nível de inibição é mantida a longo da administração 

(PATRIGNANI et al., 1982). 

 A ticlopidina foi à primeira tienopiridina utilizada como antagonista específico do receptor 

P2RY12, a ser testada em ensaios clínicos randomizados para a prevenção de eventos trombóticos 

arteriais. Embora a ticlopidina reduz a incidência de eventos vasculares em pacientes de risco, 

infelizmente, este medicamento apresenta algumas desvantagens significativas como a incidência 

relativamente alta de efeitos tóxicos, que pode ser fatal em alguns casos, o início tardio da ação, e 

uma alta variabilidade interindividual na resposta. O clopidogrel já é uma tienopiridina de segunda 

geração, com resultados superiores a ticlopidina, apresentando uma eficaz antitrombótica e menos 

tóxica do que a ticlopidina (CATTANEO, 2006).  

 No entanto, o clopidogrel não está completamente livre de falhas como efeitos tóxicos 

graves, embora ocorra com muito menos freqüência do que com ticlopidina, e a alta variabilidade 

na sua resposta (HOSHINO et al., 2009). O clopidogrel é um pró-farmaco que necessita ser 

metabolizado através das enzimas do citocromo P450 (CYP) principalemnte as CYP2C19 e no 

fígado para geral seu metabólito ativo que atua de forma irreversível no receptor P2RY12 

(SANGKUHL et al., 2010). Por outro lado, outra enzima hepática denominada carboxilesterase 1 

(CES1) é capaz de metabolizar aproximadamente 85% de todo clopidogrel absorvido pelas células 

do intestino, gerando o metabolito inativo do clopidogrel. Esta via sendo a maior responsável pela 

eliminação deste fármaco (SANGKUHL et al., 2010). 
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Figura 1. Representação da ativação da agregação plaquetária. 1, ativação plaquetária 

mediada pela ligação do fator de von Willebrand com o receptor GP1b; 2, Agregação entre duas 

plaquetas através da ligaçãodo fibrinogêneo com o receptor GPIIb/IIIa; 3, Ativação da agregação 

plaquetária através da ação do tromboxano A2 no seu recpetor; 4, Ativação da agregação 

plaquetária através da ação do ADP ao receptor P2RY12; 5, Ação da inibição da agregação 

plaquetária através do clopidogrel como antagonista do receptor P2RY12; e 6, Ação da inibição da 

agregação plaquetária através do AAS como inibidor da COX-1. Adaptado de Borgdorff e 

colaboradores (BORGDORFF et al., 2006). 
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1.4. MÉTODOS DE ANÁLISE DA RESPOSTA FARMACOLÓGICA DOS 

ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS 

 

 Atualmente, existem várias técnicas que podem ser utilizados para avaliar a função 

plaquetária ou melhor dizendo, determinar a taxa de inibição da ativação plaquetária mediada 

pelos fármacos antiagregante clopidogrel e AAS. O teste padrão atual para avaliação da função das 

plaquetas é agregometria por transmissão da luz (LTA), que mede a agregação plaquetária em 

resposta a um agonista específco adicionado em amostras de plasma rico em plaquetas, como por 

exemplo, o ácido araquidônico em resposta ao AAS; ADP para testar a resposta ao clopidogrel ou 

até mesmo trombina para avaliar a condição global das plasquetas ativadas independentemete da 

inibição farmacológica (MAHLA et al., 2009)  

 Apesar do LTA ser considerado como método padão, ele tem várias limitações, incluindo a 

sua necessidade de técnicos qualificados devido ao seu procedimento laborioso e a necessidade de 

utiliza alto volume de amostra. Além disso, LTA pode estar sujeita a diversas variáveis 

metodológicas, resultando em uma baixa reprodutibilidade. Dentra as variaveis metodológicas 

pode ser destacada a grande variaçña na concentração do agonista utilizado, e a natureza do anti-

coagulante para a obtenção do plasma rico em plaquetas (citrato ou hirudina) (LORDKIPANIDZÉ 

et al., 2007). 

 Outro método preconisado é a técnica de citometria de fluxo que também pode ser utilizado 

para testar a capacidade da resposta a fármacos antiagregantes plaquetário. Alguns destes ensaios, 

por exemplo, a avaliação vasodilatador estimulada fosforilação proteína (VASP-P) para testar 

clopidogrel induzida por efeitos sobre a inibição do P2RY12, podem ser altamente específicos para 

uma determinada via de sinalização. No entanto, este ensaio também demanda de um intenso 

trabalho laboratórial, requerendo pessoal experiente, e de alto custo (CUISSET et al., 2010). 

 As limitações técnicas associadas à LTA e avaliações de citometria de fluxo tem conduzir 

ao desenvolvimento de vários novos testes de função plaquetária. Muitos destes testes são ensaios 

rapidos que podem ser realizadas ao lado do paciente, sem a necessidade de grande experiência 

laboratorial. Um destes ensaios é o denominado VerifyNow®, que determina a taxa a inibição 

farmacologicas das das plaquetas em amostras de sangue total, utilizando um agonista apropriado, 

dentro de um sistema fechado através de cartuchos individuais, tornando seu uso facil e rápido 

(MALININ et al., 2007). 
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 O cartucho dos testes VerifyNow® contém uma preparação liofilizada de partículas 

revestidas de fibrinogénio humano, agonista das plaquetas (ácido araquidonico ou ADP), tampão e 

conservante. Quando as plaquetas são expostas ao micropartículas revestidas de fibrinogênio, a 

aglutinação ocorre em proporção para o número de plaquetas que tem seus receptores disponíveis. 

A mistura de sangue total anticoagulado com citrato é adicionado ao cartucho, e a aglutinação 

entre as plaquetas ativadas e as microparticulas revestidas é monitorado e gravado. Os resultados 

do sistema VerifyNow® são expressos em unidades de reação P2Y12 (PRU) para a resposta ao 

clopidogrel e em unidade de reação a AAS (ARU) para o AAS. O instrumento VerifyNow® é um 

sistema turbidimétrica de detecção óptico, que mede a agregação plaquetária induzida como um 

aumento na transmissão da luz derivado da aglutinação as micropartículas com o fibrinogenio. Um 

controle de qualidade electrónicos, bem como testes de controlo positivo e negativo são fornecidos 

pelo pelo fabricante Accumetrics® (FONTANA et al., 2008; MALININ et al., 2007; NIELSEN et 

al., 2008). 

 

1.5. FARMACOGENÓMICA DOS ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS 

 

A variação na resposta ao tratamento farmacológico, pode estar associada à variabilidade 

inter-individual relacionada a fatores como: sexo, idade, hábito de fumar, alimentação, interação 

com outros medicamentos e perfil genético. Estes fatores podem alterar a ação ou a 

biodisponibilidade do medicamento pela mudança na farmacocinética (absorção, biotransformação 

e excreção), farmacodinâmica (mecanismo de ação) e consequentemente a ação definindo uma 

resposta terapêutica adequada, inferior a desejada ou tóxica (EL DESOKY et al., 2006). Ozdemir e 

colaboradores (2001) sugeriram a existência de uma alta incidência de reações adversas graves não 

relacionadas com aspectos farmacocinéticos ou farmacodinâmicos. Segundo estes autores a causa 

desta variabilidade poderia ser revelada através de estudos farmacogenéticos (OZDEMIR et al., 

2001). 

A farmacogenética, uma das grandes evoluções nas ciências farmacêuticas, tem sua 

abordagem derivada da análise completa do genoma humano e do projeto internacional HapMap 

(http://www.hapmap.org) e sua associação com a resposta terapêutica a determinada classe de 

medicamentos ou a um determinado fármaco especifico. Simon e Wang (2006) definiram este 

estudo como sendo “a ciência que determina os benefícios e/ou efeitos adversos dos 

medicamentos que podem variar nos distintos grupos de pacientes em função do perfil genético 

dos indivíduos” (SIMON, R.; WANG, 2006). Assim, a avaliação da farmacogenética em estudos 
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clínicos representa uma importante ferramenta para melhor compreensão da relação existente 

entre medicamento, doença e paciente. Dessa forma, aplicável no desenvolvimento de novos 

medicamentos e estabelecimento de tratamentos cada vez mais individualizados (AK, 2007).  

Duas abordagens podem ser consideradas em estudos farmacogenéticos, a primeira 

caracteriza-se pelos estudos de Faraday e colaboradores (2007), em que demonstraram que a 

resposta farmacológica do AAS pode ser modificada pela presença de polimorfismos de um único 

nucleotídeo (SNPs) e pelo estudo de Trenk e colaboradores (2008), que verificaram a implicação 

pontual da presença de um único SNP (rs4244285) do gene CYP2C19 em relação às respostas ao 

tratamento com clopidogrel (FARADAY et al., 2007; TRENK et al., 2008). A segunda 

abordagem relaciona o perfil de expressão gênica em função do conteúdo diferencial dos 

transcritos de RNA mensageiro (RNAm), com a evolução clínica e a medida terapêutica adotada, 

como o estudo de Rosell e colaboradores (2007), que correlacionaram a resposta à quimioterapia 

com a expressão diferencial de determinados genes. Estas duas estratégias definem a 

farmacogenômica e cria a possibilidade de encontrar novos marcadores de prognóstico para 

auxílio na conduta terapêutica (ROSELL et al., 2007).  

Trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo corroboram com o grande potencial nos estudos 

genômicos. Estudos de associações entre alterações genéticas como a hipercolesterolemia, 

diabetes, hipertensão, doença cardiovascular (DCV) e IAM reforçam a importância dessa proposta 

(FORTI, et al., 2003). Também observamos as associações de aumento de risco para DCV e 

elevação de valores lipídicos e lipoproteínas com alterações pontuais em genes envolvidos no 

metabolismo lipídico e outras proteínas tais como: apolipoproteína AI (SORKIN et al., 2005), 

apolipoproteína B (CAVALI et al., 2000; MACHADO et al., 2001), apolipoproteína E 

(SALAZAR et al., 2000), receptor de LDL (RLDL) (SALAZAR et al., 2000; SALAZAR et al., 

2000; SALAZAR et al., 2002), PPARgama (TAVARES et al., 2005; TAVARES et al., 2005), 

paraoxonase (PON) (R, 2008), enzima conversora de angiotensina (ACE) (SAKUMA et al., 2004) 

e óxido nítrico sintase (eNOS) (HIRATA, et al., 2002). Alterações em genes relacionados com a 

resposta terapêutica às vastatinas também foram descritas (ARAZI et al., 2008; RODRIGUES, et 

al., 2006). 

Outros autores mostram que a natureza e o número de genes envolvidos no 

desenvolvimento de DCV e IAM não se encontram totalmente elucidados (DOEVENDANS et al., 

2001). Estima-se que mais de 400 genes estejam implicados no processo aterosclerótico, 

envolvendo a disfunção endotelial, a coagulação, a inflamação e o metabolismo lipídico e glicídico 

(DOEVENDANS et al., 2001). O acréscimo de outros fatores, como a ACTP e o tratamento 
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farmacológico, torna ainda mais complexa a relação existente entre os genes envolvidos nestes 

processos.  

Para obter informações mais completas referentes ao nosso genoma é necessária a 

utilização de técnicas de alto desempenho para um melhor mapeamento gênico. Este sistema pode 

ser os microarranjos de DNA que permitem realizar a genotipagem e a análise diferencial dos 

transcritos (transcriptômica) para avaliação do tratamento ou progressão de doenças, como o IAM 

(DOMON; AEBERSOLD, 2006; KOIZUMI, 2004). 

No âmbito da genotipagem em larga escala, Samani e colaboradores (2007) analisaram 

amostras de dois grandes estudos clínicos, o Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC, 

2007) e o The German MI Family Study. Nesses trabalhos verificaram que alguns loci genéticos 

individuais ou agregados estão associados com o risco para o desenvolvimento da DCV 

(BROECKEL et al., 2002; SAMANI et al., 2009). É importante ressaltar que os resultados obtidos 

não podem ser diretamente inferidos para a população brasileira, pois foram avaliados pacientes de 

origem restritamente européia, e atualmente existe escassa informação sobre o impacto da genética 

miscigenada nos estudos de associação de polimorfismos (SUAREZ-KURTZ, 2005).  

O estudo transcriptômico está sendo aplicado em diversas doenças, como cânceres de 

mama, ovário, próstata, estômago, colo retal e leucemias (CHATTERJEE; ZETTER, 2005); 

doenças pulmonares, como fibrose pulmonar idiopática, edema pulmonar e asma 

(TZOUVELEKIS et al., 2004); doença de Alzheimer (MARCOTTE et al., 2003) e aterosclerose 

(TUOMISTO; YLÄ-HERTTUALA, 2005). Waehre e colaboradores (2006) verificaram aumento 

na expressão dos genes RANTES e MIP-1b em células mononucleares do sangue periférico 

(CMSP) de pacientes com DAC tratados com clopidogrel (WAEHRE et al., 2006). 

A análise do conteúdo diferencial de RNAm de leucócitos se apresenta promissora na 

caracterização de doenças e no acompanhamento terapêutico, como vem sendo demonstrada em 

estudos com lúpus eritematoso sistêmico, leucemia mielóide crônica, carcinoma renal e resposta a 

alguns medicamentos (DEBEY et al., 2006). No estudo de Tang e colaboradores (2003) foi 

possível verificar que a expressão gênica de leucócitos totais pode ser utilizada para distinguir 

doenças cerebrais em modelos animais, uma vez que genes como SLC18A2 e DUSP1 estão com 

sua expressão relativa aumentada neste modelo (TANG et al., 2003).  

Atualmente sabe-se que as células endoteliais progenitoras circulantes (CEP) presentes no 

sangue são importantes na hemostasia (HILL, J. M. et al., 2003), neovascularização (RABELINK 

et al., 2004) e na regeneração miocárdica após IAM (BLANN; PRETORIUS, 2006; YOON et al., 

2005). O recrutamento dessas células causa possivelmente uma alteração no perfil de transcritos 
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das células do sangue periférico. A progressão de lesões e disfunções endoteliais em doenças 

cardiovasculares foi relacionada com a depleção dessas células, que por sua vez, estão relacionadas 

com o estresse oxidativo, atividade do óxido nítrico e outros processos fisiológicos (DANDONA 

et al., 2005). 

Estudos que abordam a análise transcriptômica concomitantemente com a determinação de 

SNPs (genotipagem) e seus fenótipos revelam maior compreensão e maior potencial clínico no 

diagnóstico e tratamento individualizado de uma doença. Huang e colaboradores (2007) avaliaram 

a relação entre o efeito citotóxico ao tratamento quimioterápico com cisplatina, com diferentes 

genótipos e a expressão gênica de linhagens celulares derivadas de duas populações do projeto 

HapMap, os descendentes europeus (CEU) e africanos (YRU) (HUANG et al., 2007). Os autores 

demonstraram que o genótipo TT para o SNP rs456998 estão associados com o aumento da 

expressão do gene NEK2 e aumento da sensibilidade à cisplatina e o SNP rs8094647 com a IC50 (p 

= 2 x 10-5) e com a expressão do gene MYC (p = 1 x 10-6).  

Hagg e colaboradores (2008) propuseram pesquisar novas alterações gênicas a partir de sua 

expressão total em macrófagos de 15 pacientes com aterosclerose e 15 indivíduos saudáveis 

utilizando a plataforma de microarranjo de DNA, Human HG-U133A (Affymetrix®), identificando 

três genes diferentemente expressos que proporcionou dados para estudos de novos SNPs nos 

genes IRS2, CD86 e SLC11A1 (HÄGG et al., 2008). A expressão do gene IRS2 foi 

significativamente maior no grupo de aterosclerose em relação aos controles, que por sua vez, 

verificaram que está relacionada com a presença do genótipo CC para o SNP -765C/T na região 

promotora e o maior risco ao desenvolvimento de DCV. 

Dessa forma, considerando o grande potencial de aplicação da farmacogenômica no 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e no esclarecimento da variação existente no 

tratamento antiagregante, o presente estudo visou estabelecer qual seria a influencias da genômica 

na variação da resposta terapêutica em pacientes com dupla terapia antiagregantes. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

Desenvolver o estudo farmacogenômico dos inibidores da ativação da agregação 

plaquetária em pacientes que utilizam concomitantemente AAS e clopidogrel, com a finalidade de 

determinar a influência da genômica na variação da resposta terapêutica. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1.1. Avaliar o perfil da resposta a inibição a agregação plaquetária em relação aos principais 

fatores de risco para doença cardiovascular, utilizando o sistema VerifyNow®. 

 

2.1.2. Desenvolver um método analítico capaz de determinar as concentrações plasmáticas dos 

antiagregantes: clopidogrel e seu metabolito, como também do AS por LC-MS/MS e sua relação 

com a variação na resposta antiagregante. 

 

2.1.3. Estudar a associação de polimorfismos e haplótipos dos genes que estão envolvidos na 

farmacocinética e farmacodinâmica do clopidogrel e do AAS através do sistema Massarray SNP 

Sequenom®. 

 

2.1.4. Avaliar a correlação entre variação da resposta aos antiagregantes no perfil de expressão 

genômica total de RNAm das células do sangue periférico, utilizando Exon Array ST 1.0 

Affymetrix®. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3. 1. CASUÍSTICA 

Foram selecionados no Setor de Hemodinâmica do Hospital do Meixoeiro, Vigo, Espanha, 

previamente à realização da ACTP, indivíduos de ambos os sexos com idade entre 30 e 80 anos, 

com sintomas ou sinais de isquemia do miocárdio, com lesões ateromatosas graves (>75% por 

estimação visual ou >50% por estimação angiográfica automática quantitativa). Os indivíduos 

estavam obrigatoriamente sob tratamento de dupla antiagregação plaquetária com clopidogrel e 

AAS na dosagem de 75 mg e 100 mg respectivamente, por via oral e em dose única por dia e por 

um período prévio a ACTP de no mínimo 5 dias anteriores a inclusão no estudo (BESCÓS, et al. 

2000).  

Dados biodemográficos e clínicos, como idade, sexo, hábito de fumar, a presença de 

diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, outros medicamentos administrados, data e da última 

vez que tomou o clopidogrel e o AAS foram obtidos através de preenchimento de questionário. 

Todos os indivíduos foram informados sobre o estudo e em concordância da participação, 

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

pelo CEP/Hospital do Meixoeiro – Espanha, CEP Dante Pazzenese (N° 3779, Anexo1), CEP/USP 

(No. 505, Anexo 2) e pelo CONEP (N° 15419, Anexo 3). 

 

3.1.1. Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão deste estudo foram à presença de quaisquer das seguintes 

condições: contra-indicação para o uso de clopidogrel ou AAS, insuficiência renal crônica, 

insuficiência hepática, insuficiência respiratória, doenças hemorrágicas, doenças endócrinas, 

neoplasias, hipercolesterolemia familial conhecida ou presente em membros da família, uso de 

anticoagulantes orais, antagonistas GPIIb/IIIa e de drogas ilícitas. 

 

3.1.2. Cálculo amostral 

Para o cálculo amostral inicial deste estudo, levou-se em consideração o valor de 

frequência de não respondedor ao AAS e ao clopidogrel de 6,7 e 21%, respectivamente, para o 

sistema de avaliação da inibição da agregação plaquetária VerifyNow® (Accumetrics, San Diego, 

EUA), (LORDKIPANIDZE et al., 2007 e MALININ et al., 2007). A quantidade mínima de cinco 

réplicas biológicas para cada grupo definido como respondedor ou não respondedor, nas análises 

de expressão gênica global de acordo com o estudo de Nanni e colaboradores (NANNI et al, 
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2006). Consideraram-se também a frequência do alelo raro (FAR) da presença de alterações 

polimórficas superiores a 5% para os SNPs, presentes nas rotas da farmacocinética e 

farmacodinâmica dos antiagregantes plaquetários. Desta forma, se define inicialmente que o 

número mínimo de indivíduos para este estudo foi de 340, sendo que 82 destes seriam 

selecionados para análise de expressão gênica global de RNAm, utilizando como parâmetros 

estatísticos para testes de proporção binomial com alfa de 0,05 e beta de 0,05 (potência de 95%), 

assumindo que 10% dos dados seriam perdidos. 

  

3.2. AMOSTRA BIOLÓGICA 

Para todas as determinações foram obtidas amostras de sangue total, coletadas por punção 

da veia antecubital, utilizando o sistema de coleta a vácuo. As coletas foram realizadas no setor de 

Hemodinâmica do Hospital do Meixoeiro pela equipe de enfermagem, somente após a obtenção do 

consentimento livre esclarecido concordando com a participação na pesquisa. 

Prévio ao procedimento de ACTP, coletou-se dois tubos de 2 mL contendo citrato de sódio 

a 3,2% para a determinação da resposta a inibição da agregação plaquetária; um tubo de 5 mL 

contendo heparina, para a determinação da concentração dos antiagregantes plaquetários; e dois 

tubos de 4 mL cada, contendo EDTA, para a obtenção de DNA, todos os tubos de coleta foram do 

modelo vacutainerTM (Becton Dickinson Co., Plymouth, Reino Unido), e três tubos de 2,5 mL com 

conservante de RNA para a sua obtenção que foram do modelo PAXgene® Blood RNA (Preanalytix 

GmbH, Hombrechtikon, CH).  

 

3.3. DETERMINAÇÃO DA RESPOSTA A INIBIÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

 As resposta específicas a inibição da agregação plaquetária referente a cada medicamento 

(AAS e clopidogrel) foram determinadas no mesmo momento da obtenção das amostras, não 

superando 4 horas desde a hora da coleta. Foram considerados como valores de corte, para 

pacientes categorizados como respondedores, os resultados de agregação superior a 30% de 

inibição de ou inferior a 550 ARU para o tratamento com clopidogrel e AAS, respectivamente 

(MALININ et al., 2007; NIELSEN et al., 2008).  

As resposta a inibição da agregação plaquetária foram determinadas pelo sistema 

qualitativo Accumetrics® Ultegra Rapid Platelet Function Assay (RPFA) aspirina e RPFA 

clopidogrel utilizando o equipamento VerifyNow® (Accumetrics, San Diego, EUA), de acordo com 

instruções do fabricante, utilizando como material de análise o sangue total. Este sistema tem 

como base a medida da turbidimetia após indução da agregação pelo fibrinogênio incorporado em 
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micro esferas. A especificidade da inibição da via de agregação pelo AAS ou pelo clopidogrel é 

possível pela utilização de agonistas específicos para cada fármaco, sendo o ácido araquidônico 

para o AAS e ADP para o clopidogrel (MALININ et al., 2007; NIELSEN et al., 2008). O cálculo 

da porcentagem de PRU é referente à comparação dos valores obtidos pelo sistema em PRU e sua 

referencia determinada com a adição de um agonista para a ativação plaquetária independente das 

vias de inibição da AAS e do clopidogrel. 

 

3.4. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DOS 

ANTIAGREGANTES E METABÓLITOS 

As determinações das concentrações destes fármacos foram realizadas em colaboração com 

o Instituto de Ciências Forense Luiz Concheiro da Universidade de Santiago de Compostela 

(USC), durante estágio no exterior sob supervisão da Dra. Marta Concheiro e do Professor 

Catedrático Manuel Lopez Rivadulla da USC, Espanha. 

As concentrações plasmáticas do clopidogrel, seu metabolito majoritário e o ácido 

salicílico (AS) metabolito do AAS, foram determinados utilizando como método de extração dos 

compostos, o procedimento de precipitação de proteínas com acetonitrilo, seguidas pela análise 

quantitativa por cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massa do tipo triploquadrupolo 

(LC-MS/MS). Foram utilizadas como padrões, as moléculas de AS, clopidogrel e seus metabólitos 

sendo sintetizados comercialmente (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA e Galchimia, Santiago de 

Compostela, Espanha, respectivamente), e como padrões internos (PI) foram utilizados o ácido 6-

metoxisalicílico (para o modo de polarização negativo) e o padrão interno deuterado, Diazepam-d5 

(para o modo de polarização positivo). Para a padronização dos métodos de extração, 

cromatográfico e de detecção foram utilizadas como base as metodologias descritas por Ohwaki, 

Shin e Yoo (OHWAKI et al., 2007; SHIN, B. S.; YOO, 2007). 

Para a validação do método proposto foi possível determinar os parâmetros incluindo 

linearidade, limite de detecção (LD) e quantificação (LQ), imprecisão, recuperação, eficiência de 

extração, eficiência do processo, efeito matriz, seletividade, integridade de diluição, e estudo de 

estabilidade. A linearidade foi determinada pelo teste de regressão least-squares (1/x2). Foi 

considerada como linearidade aceitável quando o coeficiente obteve valores superiores a 0,99 e a 

quantificação dos calibradores não superarem a variação de ± 20 % para o limite inferior de 

quantificação e ± 15 % para as demais concentrações. O limite inferior de detecção (LID) e o 

limite inferior de quantificação (LIQ) foram avaliados com concentrações decrescentes dos 

padrões em plasma. LID foi definido como a concentração mais baixa do padrão utilizado que 



16 

 

apresentou uma cromatografia aceitável, a presença de todos os íons de qualificação com uma 

razão sinal ruído não inferior a 3, e com o tempo de retenção (TR) com ± 0,2 minutos do TR do 

calibrador. O LIQ foi definido como a concentração mais baixa do padrão que obedecesse aos 

mesmos critérios definidos para o LID, mas com uma razão sinal ruído não inferior a 10, 

imprecisão menor que 20% e com uma recuperação entre 80-120 %. 

A imprecisão e a recuperação analítica foram determinadas com duas concentrações 

distintas, analisadas com cinco réplicas, em quatro dias diferentes (n = 20). A imprecisão é 

expressa em porcentagem relativa do desvio padrão (% RDP) dos valores medidos, sendo 

esperados valores inferiores a 15% para este parâmetro. O guia estabelecido por Krouwer e 

Rabinowitz (1984), descreve os cálculos para o conjunto de parâmetros como o intradia, interdia, e 

imprecisão total (KROUWER; RABINOWITZ, 1984). A recuperação analítica foi avaliada de 

acordo com a porcentagem da concentração alvo (n=20) com o critério de variação estabelecido de 

85-115%. 

A eficiência da extração para cada composto foi determinada para cada concentração da 

solução do controle de qualidade (CQ). No plasma branco foram adicionados tanto as soluções do 

CQ quanto do PI, antes e depois da extração por precipitação de proteínas. A eficiência da extração 

do plasma foi expressa como a média da área das amostras (n=5), que foram adicionados às 

soluções controle antes da precipitação, dividido pela média da área das amostras (n=5) com as 

soluções controles, adicionadas depois da precipitação.  

O efeito matriz foi determinado com a comparação das áreas dos picos dos padrões em 10 

amostras brancas distintas de plasma, que foram adicionadas com as soluções dos CQ e PI depois 

da precipitação de proteínas com as áreas dos picos das amostras de mesmas concentrações 

nominais, preparadas com a mistura da fase móvel da cromatografia.  

A eficiência do processo avalia tanto o efeito da extração por precipitação de proteínas 

quanto o efeito da matriz na quantificação dos compostos de interesse. Esta determinação é 

realizada com a comparação da média das áreas dos picos de cinco amostras que foram 

adicionadas às soluções controles, antes da precipitação, com a média das áreas dos picos de cinco 

amostras preparadas com fase móvel de mesmas concentrações que as anteriores. 

O efeito de diluição sobre a linearidade do método foi avaliada pela diluição de amostras de 

plasmas (n=3) contendo 2000 e 5000 ng/mL de cada composto com plasma branco na proporção 

de 1:10. O PI foi adicionado às amostras e seguirão para o processo de precipitação de proteínas. A 

reprodutibilidade da diluição foi considerada mantida se as amostras quantificadas apresentassem 

concentrações que variassem de ± 15% de 20 e 50 ng/mL. A estabilidade dos compostos 
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analisados foi avaliada com a adição das soluções padrões em plasma, na qual posteriormente 

foram estocadas a temperatura ambiente (22ºC) por 24 horas; no refrigerador (4°C) por 72 horas; e 

depois de três ciclos de congelamento e descongelamento (congelamento por 24 horas, seguido de 

temperatura ambiente por 2 horas). A estas amostras de plasma, foram adicionados todos os três 

compostos em duas concentrações distintas (baixa e alta solução de CQ) em triplicatas. A 

estabilidade foi considerada aceitável se os CQ quantificados apresentassem concentrações com 

uma variação de ± 15% em relação à concentração nominal. 

Os critérios para a identificação dos compostos incluíram: TR com ± 0,2 minutos do TR do 

calibrador, presença de três transições, e a relativa intensidade do íon (% do pico da base) com 

±20%, se a intensidade relativa do íon for >50%; ±25% se for 20-50%; ±30% se for 10-20%; e 

±50% se for ≤10% (European Union Commission, 2002). As intensidades relativas do íon foram 

calculadas baseadas na razão do íon (transição mais abundante dividido pela razão menos 

abundante). Estas razões foram comparadas com as médias relativas da intensidade dos íons de 

cada calibrador.  

 

3.5. ANÁLISE DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS  

 

3.5.1. Extração do DNA genômico 

A extração do DNA genômico utilizando o conjunto de reagente QIAamp® DNA Blood 

(Qiagen Inc., Valencia, EUA), seguindo a orientação do fabricante. A qualidade e pureza do DNA 

obtidas foram determinadas utilizando o espectrofotômetro Nanodrop® ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Inc., Wilmington, EUA), e a integridade foi avaliada por eletroforese em gel de 

agarose 0,8%. Até o seu processamento as amostras de DNA foram armazenadas a -20°C. 

 

3.5.2. Determinação dos SNPs 

 Para a escolha dos SNPs utilizou-se o banco de dado público dbSNP 

(http//:www.ncbi.nlm.nih.gov). Como argumentos de busca destes SNPs, foram selecionados 

tantos os SNPs presentes em genes que estavam envolvidos na farmacocinética quanto na 

farmacodinâmica do AAS e do clopidogrel (CYP3A4, CYP3A5, CYP2C9, CYP2C19, GPIIb/IIIa, 

COX-1 e P2RY12), como os SNPs que apresentam uma FAR superior a 5% para SNPs contidas em 

regiões codificantes e superior 10% para SNPs em regiões regulatórias como promotoras, 3´UTR, 

5´UTR e splicing. Estes resultados validados, tambem foram apresentados por outros estudos ou já 

estabelecido pelo projeto HapMap. 
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A determinação dos SNPs foi realizada através do sistema Massarray SNP (Sequenom Inc., 

San Diego, EUA) em colaboração com o Centro Nacional de Genotipagem da Espanha (CeGen), 

cujo principio é a determinação de SNPs de acordo com o tamanho e massas moleculares 

detectadas por espectrometria de massa.  

 

3.6. ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA 

 

3.6.1. Extração de RNA total  

Para a extração do RNA foi utilizado conjunto de reagente PAXgene® Blood RNA 

(Preanalytix GmbH, HombrechtIKon, CH). As amostras foram concentradas de acordo com o 

protocolo do GeneChip®  Blood RNA Concentration Kit (Preanalytix GmbH, HombrechtIKon, CH 

e Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA). 

A integridade do RNA obtido foi avaliada através da eletroforese capilar da Agilent® RNA 

6000 NanoChip Kit utilizando o equipamento Agilent® 2100 bioanalyzer  (Agilent® Technologies 

Inc., Santa Clara, EUA). Foram estudadas apenas as amostras de RNA extraídas em que o número 

de integridade de RNA (RIN, RNA Integrit Number) foi maior que sete. A quantificação e pureza 

do RNA foram realizadas por espectrofotometria a 260 nm pelo Nanodrop® ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Inc., Wilmington, EUA). 

 

3.6.2. Determinação da expressão gênica diferencial por microarranjos 

Para análise de expressão diferencial de RNAm as amostras foram processadas de acordo 

com as recomendações da plataforma GeneChip® Whole Transcript  (WT) Sense Target Labeling 

Assay (Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA), a qual utiliza o microarranjo de DNA denominado 

GeneChip Exon 1.0 ST Array (Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA).  

O processamento das amostras se iniciou com a remoção de RNAs ribossômicos com o 

conjunto de reagentes RiboMinus® Transcriptome Isolation Kit (Human) (Invitrogen, MD, EUA). 

O protocolo executado foi de acordo com as modificações propostas no manual GeneChip® Whole 

Transcript (WT) Sense Target Labeling Assay (Affymetrix, Inc., Santa Clara, EUA). As etapas 

posteriores à remoção de RNAs ribossômicos consistem em: concentração do RNA restante; 

síntese da primeira e segunda fita do DNA complementar (cDNA) e amplificação; síntese de RNA 

complementar (cRNA) ou seja, fita simples complementar ao cDNA por transcrição in vitro (IVT); 

hidrolise da fita simples de cRNA através de RNAseH. Estes procedimentos foram realizados 

utilizando o conjunto de reagente Sample Cleanup Module e WT cDNA Synthesis and 
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Amplification Kit (Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA) e WT Terminal Labeling Kit 

(Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA). 

A amplificação do RNA com marcação foi realizado de acordo com o protocolo descrito 

pelo fabricante do microarranjo, considerando o uso de um termociclador Veriti® 96-Well Thermal 

Cycler (Applied Biosystems, Foster City, EUA) e um conjunto de soluções para hibridização e o 

sistema GeneChip® Hybridization Oven 640 (Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA). As lavagens e 

a coloração, foram processadas utilizando a estação GeneChip® Fluidics Station 450 (Affymetrix, 

Inc., Santa Clara, EUA), nesta fase utilizou-se um anticorpo conjugado a uma molécula emissora 

de luz que forneceu a fluorescência detectada pelo sistema de captura de imagem GeneChip® 

Scanner 3000 7G (Affymetrix®, Inc., Santa Clara, EUA), todo esse conjunto de sistema foi 

operado utilizando o programa GeneChip® Operating Software (Affymetrix®, Inc., Santa Clara, 

EUA) no laboratório da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, em colaboração com o 

Grupo de pesquisa em genômica clínica liderado pelo Prof. Catedrático Angel Carracedo.  

 

3.6.3. Análise de expressão gênica pela PCR em tempo real  

 

Os genes de interesses identificados nos ensaios de microarranjos, incluindo os genes 

associados à rota metabólica dos antiagregantes como expressão diferenciadas foram analisados e 

validados pela PCR em tempo real.  

Para a síntese do cDNA foi utilizado o conjunto de reagentes para a reação de transcriptase 

reversa SuperScript™ II (Invitrogen, Gathersburg, EUA), seguindo o protocolo recomendado pelo 

fabricante. O cDNA sintetizado foi armazenado a -20º C até o processamento da PCR em tempo 

real. Para essa finalidade, foram utilizados o sistema TaqMan® e o equipamento ABI 7500 

(Applied Biosystems®, Foster City, EUA).  

Os iniciadores e sondas (marcadas com fluoróforos) específicos para cada gene estudado, 

foram selecionados e adquiridos da empresa Applied Biosystem® (Applied Biosystems, Foster City, 

EUA) de acordo com os ensaios já customizados. Os resultados foram analisados utilizando-se o 

programa de informática System 7500 software (Applied Biosystems, Foster City, EUA). A 

quantificação relativa para cada gene selecionado para a validação técnica foi determinada através 

da metodologia de comparação de Ct (cycle treshold) (PFAFFL, 2001), utilizando a fórmula 

2−deltaCt, na qual o deltaCt é a diferença entre o Ct do gene alvo e o Ct do gene referencia 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH).  
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Considerou-se gene validado tecnicamente quando o resultado da expressão relativa 

determinada pela PCR em tempo real e o logaritmo da intensidade normalizada e sumarizada 

obtido por microarranjos de DNA segue um dos seguintes critérios: 1) semelhança entre os perfis 

de variação de expressão, denominado FC; 2) correlação significativa de Spearman de moderada (r 

≥ 0,40; p<0,05) a forte (r ≥ 0,60; p<0,05). 

 

3.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma SPSS versão 15.0 para 

Windows (IBM® corporation, Somers, EUA), com posterior verificação de consistência da 

digitação. Para as análises estáticas dos dados descritos como variáveis contínuas paramétricas e 

não paramétricas utilizou-se os testes de Kolmogorov-Smirnov, Test-t, ANOVA, Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis; estudos de correlação de Pearson e Spearman. O teste de equilíbrio de Hardy-

Weinberg foi realizado para validar os SNPs estudados. Para as variáveis categóricas foram 

realizados os testes de Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher. Considerando o modelo teórico do 

estudo, as variáveis independentes e os desfechos foram devidamente trabalhados no sentido de 

comporem um modelo de análise multivariada, do tipo regressão logística e linear conforme cada 

caso de análise. Neste sentido, os efeitos das variáveis independentes ou covariaveis foram 

ajustados para observar os principais desfechos a partir do cálculo da OR (Odds Ratio) ajustada e 

seus respectivos intervalos de confiança. Outras estratégias de análise foram aplicadas, 

dependendo do comportamento das variáveis do estudo, considerando as potencialidades do 

modelo teórico utilizado.  

 Dessa forma para o estudo em relação à resposta ao clopidogrel utilizou a analise de 

regressão logística na qual foi considerado como variável dependente a resposta ao clopidogrel 

ajustando a análise incluindo as variáveis: Tempo desde a ultima dose de clopidogrel (TUDC);  

tempo desde a ultima dose de AAS (TUDA); hábito de fumar; Hipertensão; diabetes e ARU. Para 

a regressão logística em relação à resposta ao AAS foi utilizando como variável dependente a 

resposta ao AAS, ajustando a análise incluindo como variável a idade e sexo dos pacientes. Para 

ambas as análises foram utilizadas todos os cinco principais modelos de herança a definir: 

recessiva (AA+AB/AA), codominante (AA+BB/AB), dominante (AB+BB/AA), aditiva 

(AA/AB/BB), alélica (A/B) e haplotípicas. 

Para a análise estatística específica para avaliação do estudo de expressão gênica global de 

RNAm, os dados foram analisados utilizando os programas Partek® Genomics Suíte (Partek® 
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Incorporated, Co., St. Louis, EUA) e Ingenuity Pathways Analysis 6 (Ingenuity Systems, Ca., 

Redwood City, EUA), com a finalidade de estabelecer os genes diferentemente expressos e a 

relação funcional entres eles. 

Para a análise estatística específica dos SNPs estudados, foi definido como a melhor 

estratégia de estudo, realizar a comparação entre os resultados de duas plataformas distintas para o 

estudo de associação do SNPs e seus haplótipos com a resposta aos antiagregantes plaquetários. 

Foram utilizadas a plataforma de análise estatística SNPator (www.snpator.org) desenvolvida pelo 

Centro Nacional de Genotipado, Espanha (CeGen) e pelo Instituto Nacional de Bioinformática,  

Espanha, que foram gentilmente concedido o seu uso pelo laboratório do Prof. Catedrático Angel 

Carracedo; e o programa Haploview 4.2 desenvolvido pelo Instituto Broad do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) e a Universidade de Harvard (BARRETT, et al., 2005), disponibilizado 

gratuitamente para a sua utilização. 

Os resultados foram considerados significativos quando obtiveram valores para o valor de 

p (p) inferiores a 0,05 para os testes estatísticos convencionais, já para o estudo de SNPs foi 

determinado o valor de p após os resultados sofrerem as correções pertinentes como os ajustes por 

permutação (considerando um valor mínimo de 1000 eventos) ou aplicando o teste de correção de 

Bonferroni (HOGGART et al., 2004) ambos os testes utilizados para solucionar o problema das 

análises de comparações múltiplas, uma vez que se trabalhou com um grande número de SNPs e 

amostras.  

 Para melhor ajustar os dados obtidos referente à resposta ao clopidogrel e AAS, os valores 

de PRU e ARU foram categorizados em quartis sendo que o primeiro quartil (Q1) representa os 

pacientes com melhor resposta a inibição a agregação plaquetária e o quarto quartil (Q4) 

representam os indivíduos de pior resposta. Os dados de TLDC e TLDA também foram 

categorizados, mas agora em tercil, sendo o primeiro tercil o grupo representante dos pacientes 

com um menor tempo de administração desde ultima dose medicamentosa e os pacientes incluídos 

no terceiro tercil representam o grupo de tempo maior desde ultima dose medicamentosa. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. RESPOSTA A INIBIÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA  

 A casuística foi constituída de um total de 338 pacientes, durante todo o período que se 

estendeu de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009. Após a obtenção de todos os dados e uma 

análise preliminar dos mesmos foram excluídos 20 (6%) pacientes por apresentarem alguns dos 

critérios de exclusão definidos no estudo (material e método item 3.1.1), totalizando 318 (94%) 

pacientes que prosseguiram para as fases seguintes do estudo. 

 Foi observada primeiramente, uma alta porcentagem de pacientes não respondedores para o 

clopidogrel (64%) ao contrário dos pacientes classificados com não respondedores a AAS (10%). 

Interessantemente do total dos pacientes incluídos no estudo 6% (18 pacientes) foram classificados 

como não respondedores para ambos os tratamentos (tabela 1).  

 O estudo de associação entre as variáveis categorias e o perfil de resposta dos pacientes 

mostra que o habito de fumar e o não respondedor ao clopidogrel e ao AAS foram significantes 

(p<0,041, p<0,026 respectivamente). As variáveis como diabetes, hipertensão e tempo a partir da 

última dose de clopidogrel e AAS (TUDC e TUDA, respectivamente) apresentaram uma 

significância importante (p < 0,012) em relação aos não respondedores. Sendo que a frequência de 

pacientes diabéticos e hipertensos foi maior no grupo de não resposta ao clopidogrel (23% versos 

39% para diabetes e 71% versos 83% para hipertensos) e apresentaram o aumento de 2 horas sobre 

TUDC e TUDA em relação aos pacientes respondedores. Entretanto as concentrações plasmáticas 

do clopidogrel, seu metabolito majoritário e AS não apresentaram diferenças significantes (p > 

0,050), na comparação entre os grupos de respondedores e não respondedores. 

 Ao realizar um estudo de regressão logística multivariada, considerando as variáveis 

diabetes, hipertensão, hábito de fumar, TUDC, TUDA e resposta ao AAS como covariáveis que 

podem explicar este modelo, verificou-se que somente o fato do paciente ser diabético aumenta o 

risco deste paciente pertencer ao grupo de não resposta ao clopidogrel em mais de duas vezes 

(O.R.= 2,04; IC95%= 1,17-3,58; p = 0,010), com resultados não significativos para as demais 

variáveis introduzidas (p > 0,050). 
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Tabela 1. Características clínicas dos pacientes subdivididos em relação à resposta aos antiagregantes. 

    CLOPIDOGREL AAS 

  Total (318) Resp. (114) Não Resp. (202) p Resp. (281) Não Resp. (33) p 

Dados Clínicos 
Idade (anos) 69 (61-77) 68 (60-75) 70 (62-77) 0,122 69 (61-76)  74 (66-80) 0,004 
Sexo (masculino) 81(258) 83 (95) 80 (162) 0,492 83 (234) 67 (22) 0,022 
Fumantes 7 (21) 11 (13) 4 (8) 0,041 6 (18) 3 (1) 0,442 
H. familiar  19 (61) 19 (22) 18 (37) 0,830 19 (54 18 (6) 0,886 
Hipertensão  79 (250) 71 (81) 83 (168) 0,011 79 (221) 82 (27) 0,672 
Diabetes  33 (106) 23 (26) 39 (79) 0,003 32 (90) 42 (14) 0,230 
Dislipidemia 77 (244) 80 (91) 76 (154) 0,566 78 (218) 70 (23) 0,540 
IMC (Kg/m2) 28 (26-30) 28 (26-30) 28 (26-30) 0,953 28 (26-30) 28 (26-30) 0,864 

Terapia Antiagregante 
TUDC (h) 19 (5-21) 19 (4-20) 20 (6-23) 0,012 19 (5-22) 16 (4-20) 0,146 
PRU (unidades) 228 (174-283) 164 (124-198) 268 (220-302) 0,001 226 (174-284) 237 (149-272) 0,863 
CLO (ng/mL) 4 (3-8) 4 (3-8) 4 (3-9) 0,648 4 (3-8) 10 (4-29) 0,099 
MCLO (ng/mL) 287 (161-898) 284 (158-826)  294 (161-956)  0,942 285 (162-898) 337 (176-789) 0,635 
TUDA (h) 20 (15-21) 19 (14-20)  20 (16-23) 0,012 20 (15-21) 19 (9-21) 0,564 
ARU (unidades) 423 (399-490) 410 (390-493) 434 (404-485) 0,026 417 (396-463) 577 (564-594) 0,001 
AS (ng/mL) 187 (51-768) 259 (67-895) 124 (47-542) 0,064 182 (51 -755) 255 (44-794)  0,949 

Os dados estão expressos em mediana (Percentil 25% – Percentil 75%) ou porcentagem (número absoluto). Os critérios de categorização dos 
pacientes em respondedores foram: Porcentagem de PRU > 30% e ARU < 550 para o grupo clopidogrel e AAS respectivamente. O valor de p (p) 
foi determinado pelo teste de Mann-Whitney U ou Teste de Qui-quadrado entre os grupos de respondedores para cada medicamento. H. familiar, 
histórico familiar; Resp.,respondedor; Não Resp., não respondedor; ARU, aspirin reaction units; PRU, P2RY12 reaction units; IMC, Índice de 
Massa Corporal; TUDC, Tempo desde ultima dose de clopidogrel; TUDA, Tempo desde ultima dose de AAS; CLO, clopidogrel; MCLO, 
metabólito do clopidogrel; AS, ácido salicílico. 
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 Analise isolada dos dados de resposta ao AAS verificou-se que existe uma forte associação 

desta variável com a idade, sendo maior a média da idade do grupo não respondedor. A análise de 

correlação de Spearman para estas duas variáveis observou-se uma correlação positiva com um 

coeficiente de 0,16 (p < 0,010). Por outro lado, a diferença entre os grupos, respondedor e não 

respondedor em relação à média de idade, foi de aproximadamente 5 anos, e em uma análise de 

regressão linear em que utilizou-se como variável dependente o valor de resposta ao AAS em ARU 

e como variável independente a idade, observa-se que para cada incremento em uma unidade na 

idade dos pacientes tem-se um aumento de aproximadamente 1,3 ARU de resposta a inibição a ação 

antiagregante (r2 = 0,04; B = 1,30; erro = 0,06; IC95% de B = 0,59-2,01; p < 0,010). 

 

4.2. VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E SEUS 

METABÓLITOS EM PLASMA 

 A seguir estão representados os principais resultados referente ao método analítico e 

validação para a determinação do clopidogrel, seu metabolito majoritário e do AS no plasma.  

 Na tabela 2 estão representados os principais parâmetros para os métodos cromatográficos e 

de massas estabelecidos para a separação e detecção de todos os compostos. Devido às 

características de tempo de retenção diferentes entre os compostos de mesmo modo de ionização, 

foi criado um método de detecção com a intermitência dos modos positivos e negativos. 

 Verificou-se tanto a linearidade do método como também se estabeleceu os seus limites de 

quantificação utilizando 10 plasmas controles negativos (sem medicamento). Foram obtidos os 

valores de 2 a 500 ng/mL para o clopidogrel (7 pontos de calibração), de 2 a 2000 ng/mL para o 

metabólito majoritário do clopidogrel (9 pontos de calibração) e de 20 a 2000 ng/mL para o AS (6 

pontos de calibração).  

 O gráfico representativo da curva de referencia obtida no processo de padronização para 

quantificação do clopidogrel e seu metabolito, e do AS. Foi realizada em 4 replicatas e se utilizou 

como critério de corte um coeficiente (r2) com valores inferiores a 0,98. Os resultados para os 

parâmetros da equação da reta para o clopidogrel foi de 2,3040 ± 0,5299 para o intercepto, 

inclinação igual a 2,7037±0,5374 e r2 igual a 0,9923±0,0019, para o metabolito majoritário do 

clopidogrel obteve-se valores para o intercepto de 0,9044 ± 0,1880, inclinação igual a 1,1651 ± 

0,1285 e r2 igual a 0,9838 ± 0,0028, já para o AS, intercepto de 10,5486 ± 6,2235, inclinação de  

0,7723 ± 0,1151 e r2 igual a 0,9818 ± 0,0174. 
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Tabela 2. Parâmetros estabelecidos após desenvolvimento metodológico para o equipamento 

nos Modo de ionização, transição do monitoramento de reações múltiplas, voltagem do cone e 

energia de colisão selecionada para o CLO, MCLO, AS e os padrões internos, 6-MSA e DIA-

d5 

Função Composto Transição Cone (V) Energia de Colisão (V) TR (min) PI 

Função 1: 

ISE + 

MCLO 308,2>152,2 25 25 5 DIA-d5 

308,2>198,3 25 17 

Função 2: 

ISE - 

AS 137,0>64,8 26 26 6,1 6-MSA 

137,0>93,0 26 15 

6-MSA 167,0>123,1 14 10 6,1  

Função 3: 

ISE + 

DIA-d5 290,2>154,2 40 27 7,4  

CLO 322,3>184,2 25 23 8 DIA-d5 

322,2>212,3 25 15 

CLO, clopidogrel; AS, ácido salicílico; MCLO, metabolito do clopidogrel; PI, padrão interno; DIA-

d5, diazepam-d5; 6-MAS, ácido 6-metoxisalicílico; V, Voltagem; min, minutos; ISE, ionização por 

spray de elétrons. 

 
 Os resultados da validação do método proposto estão apresentados nas tabelas 3 e 4. A 

imprecisão total do método, medida através do coeficiente de variação, variou de 7,1 a 11,9 e a 

precisão do método medida em porcentagem variou de 91,8 a 102,7. As eficiências de extração 

máxima e mínima foram de 61,2 e 44,8 para o AS a 1000 ng/mL e 50 ng/mL para o metabolito do 

clopidogrel, respectivamente. Os resultados dos testes de efeito matriz apresentaram valores 

máximos e mínimos para a concentração de 100 ng/mL para o clopidogrel e concentração de 1000 

ng/mL para o metabolito do clopidogrel (-44,2 e -2,2, respectivamente) (Tabela 3). 

 O teste de estabilidade desenvolvido observou-se que o composto de melhor estabilidade, 

independente do processo de armazenamento da amostra foi o clopidogrel em ambas as 

concentrações. Por outro lado, o AS apresentou baixa estabilidade, tendo seus valores variando de -

42,4% para a concentração de 50 ng/mL às 72h a 4ºC, como valor máximo e de -19,5% para a 

concentração de 1000 ng/mL com três ciclos de congelamento e descongelamento como valor 

mínimo (-20ºC e Temperatura ambiente) (Tabela 4). 
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Tabela 3. Imprecisão, precisão, eficiência da extração, eficiência do processo e efeito matriz 
para o CLO, MCLO e AS. 
Composto CLO MCLO AS 

Concentração (ng/mL) 5 100 50 1000 50 1000 

Imprecisão (n=20, CV)       

Intradia 9,3 7,6 7,2 6 8,2 5 

Interdia 7,4 8,4 2,8 3,9 4,8 5,6 

Total 11,9 11,3 7,7 7,1 9,5 7,5 

Precisão (n=20, % alvo) 102,7 102,3 112,7 93,5 113,2 91,8 

E.E. (n=5, %) 52,8 55 44,8 55,1 57,9 61,2 

E.P. (n=5, %) 30 30,7 53,3 53,9 63,6 50,5 

E.M. (n=10, %) ± CV (%) -43,2±7,9 -44,2±9,4 19,1±7,7 -2,2±6,4 9,8±8,9 -17,4±4,9 

CLO, clopidogrel; AS, ácido salicílico; MCLO, metabolito do clopidogrel; E.E, eficiência de 

extração; E.P, eficiência do processo; E.M, efeito matriz; e CV, coeficiente de variação.  

 
Tabela 4. Estabilidade do CLO, MCLO e AS em três diferentes condições de armazenamento. 

Composto Clopidogrel MCLO AS 

Concentração (ng/mL) 5 100 50 1000 50 1000 

24h 22ºC (%, n=3) -1,1 -3,2 12,7 30,1 -32,7 -29,3 

72h 4ºC (%, n=3) -4,1 -3,5 0,7 27,5 -42,4 -22,8 

3 F/D (%, n=3) -0,7 -2,0 9,3 25,5 -27,3 -19,5 

CLO, clopidogrel; AS, ácido salicílico; MCLO, metabolito do clopidogrel; e 3 F/D, três ciclos de 

congelamento e descongelamento (-20ºC e Temperatura ambiente). 

  

 As análises de amostras dos pacientes, dentro do contexto de validação da metodologia 

desenvolvida, possibilitaram avaliar tanto a eficácia real do método, como também determinar as 

médias de concentração plasmáticas do clopidogrel, de seu metabólito e do AAS, dentro das 

características de administração dos fármacos antiagregantes plaquetários. Para o tratamento com o 

AAS observaram-se concentrações plasmáticas que variaram de 26 ng/mL a 1994 ng/mL, para o 

intervalo de 1 a 24 horas (valores referente ao intervalo de confiança 95%) (Tabela 5). Observou 

diferenças significativas entre os grupos de tercil em relação a ultima dose de AAS e a concentração 

plasmática do AS, seu metabólito ativo (p = 0,001). 

 Na análise dos resultados da tabela 6 observou-se a mesma tendência de diminuição das 

concentrações plasmáticas do clopidogrel e seu metabolito majoritário com a distribuição por tercil 
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de tempo desde última administração do clopidogrel. Esta diminuição de concentração foi 

significativa somente para o metabolito do clopidogrel apresentando valores de mediana e de 

percentil 25% - 75% de 939 (483-1375) ng/mL; 219 (135-371) ng/mL; e 210 (127-440) ng/mL para 

os grupos de tercil 1 (T1), tercil 2 (T2) e tercil 3 (T3) respectivamente, com uma variação de tempo 

de administração de 1 a 24 horas (Tabela 6).   

 

Tabela 5. Concentrações plasmáticas de AS e resposta à inibição da agregação plaquetária 

categorizado de acordo com o tempo desde a última administração de AAS. 

Variável 
 

Tercil de TUDA  

 
Total (318) T1(97) T2(98) T3 (97) p 

TUDA, h 20 (15-21) 5 (3-15) 20 (19-20) 23 (21-24)  

ARU, unidades 423 (399-490) 421 (396-478)  418 (398-490) 430 (400-488) 0,854 

AS, ng/mL 187 (51-768)  531 (75-1307)  116 (60-442) 100 (41-436)  0,001 

Os pacientes foram agrupados de acordo com tercil de TUDA. As variáveis são representadas em 

mediana (Percentil 25% – Percentil 75%). O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar a 

diferença existente entre os três grupos formados. ARU, Aspirin reaction units; TUDA, Tempo 

desde a ultima administração de AAS; AS, ácido salicílico. 

 
Tabela 6. Concentrações e respostas à inibição da agregação plaquetária categorizado de 

acordo com o tempo desde a última administração de clopidogrel. 

Variável 
 

Tercil de TUDC  

 
Total (318) T1(97) T2(98) T3 (97) p 

TUDC, h 19 (5-21) 3 (2-5) 19 (18-20) 24 (21-24)  

PRU, unidade 228 (174-283) 227 (176-269) 207 (157-267) 243 (182-298) 0,055 

CLO, ng/mL 4 (3-8) 4 (2-10) 5 (3-8) 4 (3-7)  0,995 

MCLO, ng/mL 287(161-898) 939 (483-1375) 219 (135-371) 210 (127-440)  <0,001 

Os pacientes foram agrupados de acordo com tercil de tempo desde ultima dose de clopidogrel 

(TUDC). As variáveis são representadas em mediana (Percentil 25% – Percentil 75%). O teste de 

Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar a diferença existente entre os três grupos formados. 

PRU, P2RY12 reaction units; CLO, clopidogrel; MCLO, metabólito do clopidogrel. 

  

 



28 

 

4.3. POLIMORFISMO DOS GENES ENVOLVIDOS NA FARMACOCINÉTICA E 

FARMACODINÁMICA DO CLOPIDOGREL E AAS  

 Utilizando a estratégia proposta para a identificação dos SNPs pertencentes à via da 

farmacocinética ou farmacodinâmica do clopidogrel e AAS como descrita no item material e 

métodos (3.5.2) permitiu a seleção de 19 genes e 207 SNPs (ANEXO 2). Para melhor descrever os 

resultados deste item, optou-se por dividir esta descrição em duas partes, a primeira foi referente à 

associação dos SNPs e Haplótipos com a resposta ao clopidogrel (4.3.1) e a segunda a associação 

dos SNPs e Haplótipos com a resposta ao AAS (4.3.2).  

 

4.3.1. Associação dos SNPs e Haplótipos com a resposta ao clopidogrel 

 Para testar a hipótese da associação dos SNPs descritos acima (item 4.3) com a resposta a 

inibição da agregação plaquetária devida à ação farmacológica do clopidogrel, definiu-se como 

critério de categorização dos valores de corte definidos por Malinnin e Nielsen (MALININ et al., 

2007; NIELSEN et al., 2008), ou seja, pacientes com valores de resposta inferiores a 30% foram 

considerados como não respondedores. Dessa forma, foram gerados três resultados distintos com o 

uso do programa Haploview. O primeiro resultado foi referente à análise das frequências alélicas 

em relação à resposta ao clopidogrel pelo teste de Qui-quadrado (Tabela 8), seguido da análise dos 

haplótipos destes SNPs para cada gene (Tabela 9) e a correção da significância das associações 

estabelecidas pelo teste de permutação (Tabela 10). 

 

Tabela 7. Associação dos SNPs com a resposta ao clopidogrel com o teste de Qui-quadrado. 

Gene Código Alelo Associado Frequência p 

CYP5A1 

rs2299890 G 0,679:0,522 <0,001 

rs7810415 C 0,589:0,451 <0,001 

rs2267679 C 0,522:0,384 <0,001 

rs7810727 C 0,714:0,588 0,001 

rs1978180 G 0,894:0,805 0,002 

CYP2C19 
rs3758580 T 0,168:0,073 <0,001 

rs4244285 A 0,172:0,077 0,001 

CYP2C9 rs10509679 A 0,185:0,097 0.003 

GP1Ia rs1421931 G 0,498:0,385 0.006 

Teste realizado com valor de corte para pacientes respondedor > 30% de PRU. Somente estão 

representadas as associações com p < 0,010. p, valor de p.  
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Tabela 8. Associação dos blocos haplotípicos com a resposta ao clopidogrel. 

Gene Bloco Haplótipo Frequência p 

CYP5A1 

Bloco 2 : GCC 0,465 0,512:0,381 0,001 

Bloco 3 : CC 0,541 0,589:0,453 <0,001 

Bloco 4: GTCTG 0,237 0,201:0,303 0,004 

Bloco 5 : TT 0,151 0,113:0,219 <0,001 

CYP2C19 Bloco 1 : AATGCC 0,144 0,177:0,083 0,001 

CYP2C9 Bloco 1 : ACTTCAA 0,157 0,188:0,101 0,004 

GP1Ia Bloco 7 : CCTGAGG 0,463 0,424:0,533 0,008 

Teste realizado com valor de corte para pacientes respondedor > 30% de PRU. Somente estão 

representadas as associações com p < 0,010. p, p:valor. p, p:valor.  

 

Tabela 9. Teste de permutação para a correção dos valores de p para as associações de SNPs e 

Blocos haplotípicos. 

Gene Código/Bloco p 

CYP5A1 

rs2299890 0,004 

Bloco 4: GTCTG 0,002 

Bloco 5: TT 0,010 

CYP2C19 

rs4244285 0,005 

rs3758580 0,004 

Bloco 1: AATGCC 0,007 

Teste realizado com valor de corte para pacientes respondedor > 30% de PRU. Somente estão 

representadas as associações com p < 0,010 após a realização da correção pelo teste de permutação 

(1000 permutações). p, valor de p.  

 
 Quatro SNPs se mantiveram significantemente associados com a resposta ao clopidogrel 

após correção da significância pelo teste de permutação, sendo que todos pertencem exclusivamente 

aos genes relacionados à farmacocinética do clopidogrel. O SNP referente ao código rs2299890 

pertence ao gene CYP5A1 e rs3758580 ao gene CYP2C19 (Tabela 10). 

 Nas figuras 1 e 2 estão representados os diagramas dos blocos haplotípicos formados através 

da análise do desequilíbrio de ligação entre os SNPs de cada um dos genes que obtiveram valor de p 

igual ou inferior a 0,01 para o teste de associação após a aplicação do teste de correção por 
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permutação utilizando o programa Haploview (Tabela 10), dentro de cada quadrado está 

representado o valor de r2, indicando a correlação existente entre os SNPs pertencentes ao bloco 

haplotípico formado. Destacam-se dois blocos formados pelo gene CYP5A1 (Bloco 4 e 5) e um 

bloco do gene CYP2C19 (Bloco 1). Os SNPs do gene CYP5A1 que correspondem ao Bloco 4 são: 

rs12540398, rs2214757, 12532529, rs8192810 e rs2299890 e ao Bloco 5 são: rs6464431 e 

rs7810727.  Os SNPs do gene CYP2C19 presente no Bloco 1 são: rs4244285, rs10786172, 

rs3758580, rs3758581, rs11597626 e rs1555474.  
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Figura 2. Diagrama do Desequilíbrio de ligação entre os blocos haplotípicos do gene CYP5A1. 

Dentro de cada quadrado do diagrama está representado o valor de r2.  
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Figura 3. Diagrama do Desequilíbrio de ligação entre os blocos haplotípicos do gene 

CYP2C19. Dentro de cada quadrado do diagrama está representado o valor de r2.  

 

 Para melhor representar à hipótese da associação destes SNPs e Blocos haplotípicos com a 

resposta ao clopidogrel e definir o risco associado à presença de alterações gênicas com a sua 

resposta, foi realizado o estudo de regressão logística, através do programa SNPator, com distintos 

modelos de herança (recessiva, dominante, codominante, aditiva, alélica e haplotípicas, Tabelas 11), 

somente da associações que apresentaram significantes após os teste de correção por permutações. 

As alterações identificadas através da plataforma de análise SNPator foram ajustadas com a 

inclusão das covariável encontradas como significativamente diferentes em cada grupo (Tabela 1) 

neste novo modelo (TUDC; TUDA; Fumantes; Hipertensão; Diabetes e ARU).  
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Tabela 10. Resultados da analise de regressão logística utilizando como variável dependente a 

resposta ao clopidogrel nos distintos modelos de herança, alélica e haplotípica para os SNPs 

estudados. 

O teste de regressão foi realizado utilizando a plataforma SNPator, com modelo de herança 

recessiva (AA+AB/AA), codominante (AA+BB/AB), dominante (AB+BB/AA), aditiva 

(AA/AB/BB), alélica (A/B) e haplotípicas, ajustando a análise incluindo como covariaveis: TUDC; 

TUDA; hábito de fumar; Hipertensão; diabetes e ARU. O.R., Odds Ratio; IC95%, intervalo de 

confiança 95%; p, valore de p. 

  

 Os genes CYP5A1 e CYP2C19 apresentaram alterações com significativa associação com a 

resposta ao clopidogrel (p < 0,010), na análise de risco através do estudo de regressão logística 

multivariada. As alterações que se destacaram foram as dos genes CYPC19 e CYP5A1, (rs4244285 

e rs2299890, modelo de herança recessiva) com O.R. 3,23 e 2,19 respectivamente; para o gene 

CYP2C19 (rs3758580 e rs4244385, modelo de herança codominante) com O.R. 3,74 e 3,21 

respectivamente; para o gene CYP2C19 e CYP5A1, (rs3758580 e rs2299890, modelo de herança 

dominante) com O.R. 3,71 e 2,30 respectivamente; para o gene CYP2C19 e CYP5A1, (rs3758580 e 

rs2299890, modelo de herança aditiva) com O.R. 3,80 e 3,22 respectivamente. 

 As alterações dos genes CYP5A1 (rs2299890) e CYP2C19 (rs3758580 e rs4244285) também 

apresentaram relações significantes com a resposta ao clopidogrel no modelo alélico de associação 

Modelo de 

Herança 
Gene Código Referencia O.R. IC 95% p 

    Recessiva CYP2C19 rs4244285 AA+AG 3,23 1,71-6,07 <0,001 

 CYP5A1 rs2299890 GG 2,19 1,33-3,60 0,002 

    Codominante CYP2C19 rs3758580 CT 3,74 1,87-7,46 <0,001 

 CYP2C19 rs4244285 AG 3,21 1,68-6,16 <0,001 

    Dominante CYP2C19 rs3758580 CT+TT 3,71 1,90-7,23 <0,001 

 CYP5A1 rs2299890 AG+GG 2,30 1,26-4,20 0,007 

    Aditiva CYP2C19 rs3758580 CT 3,80 1,90-7,60 <0,001 

 CYP5A1 rs2299890 GG 3,22 1,64-6,35 <0,001 

    Alélica CYP5A1 rs2299890 G 1,89 1,35-2,64 <0,001 

 CYP2C19 rs3758580 T 3,14 1,69-5,81 <0,001 

 CYP2C19 rs4244285 A 2,78 1,55-4,97 <0,001 

    Haplotípicas CYP2C19 H5 GACGGC 2,37 1,39-4,03 0,001 
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com valores de O.R. 1,89; 3,14; e 2,78 respectivamente. Como também, a análise da associação dos 

blocos haplotípicos, utilizando a plataforma SNPator, apresentou associação com o genes CYP2C19 

(H5 GACGGC) com o valor de O.R. 2,37. Curiosamente este bloco haplotípico formado foi distinto 

do associado através da analise utilizando o programa estatístico Haploview.  

 

4.3.2. Associação dos SNPs e Haplótipos com a resposta ao AAS 

 A analise da associação gênica com a resposta ao AAS utilizou-se como critério de 

classificação de pacientes respondedores e não respondedores, o valor de corte para ARU igual a 

550, como descrito no item 3.3. Foi possível estabelecer com o teste de Qui-quadrado a associação 

da resposta com as alterações dos genes COMT (rs9605030) e ITGB3 (rs12600865) (Tabela 12), 

assim como a associação do bloco haplotípico para o gene COMT (bloco 1 CTTG) (Tabela 13; 

Figura 3). Entretanto nenhuma destas associações obteve um valor de p significativo após a 

correção por permutação utilizando o programa Haploview.  

 

Tabela 11. Associação dos SNPs com a resposta ao AAS com o teste de Qui-quadrado. 

Gene Código Alelo Associado Frequência p 

COMT rs9605030 C 0,939:0,810 0.009 

ITGB3 rs12600865 T 0,409:0,258 0,009 

Teste realizado com valor de corte para pacientes respondedor < 550 ARU. Somente estão 

representadas as associações com p < 0,010. p, valor de p. 

 

Tabela 12.. Associação dos blocos haplotípicos com a resposta ao AAS 

Gene Bloco Haplótipo Frequência p 

COMT Bloco 1 : CTTG 0,177 0,061:0,191 0,009 

Teste realizado com valor de corte para pacientes respondedor < 550 ARU. Somente estão 

representadas as associações com p < 0,010. p, valor de p.  
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Figura 4. Diagrama do Desequilíbrio de ligação entre os blocos haplotípicos do gene COMT. 

Dentro de cada quadrado do diagrama está representado o valor de r2. 

 

 Na tabela 14 estão descritos os resultados da regressão logística da associação dos SNPs 

com a resposta ao AAS. A idade e sexo dos pacientes foram utilizados como covariáveis no modelo 

de regressão multivariada. Mais uma vez o gene COMT foi associado com a resposta ao AAS 

somente no modelo de herança codominante com valores de O.R. 3,23 (IC95%,1,42-7,34), não 

encontrando significância para os outros modelos de herança e associações para os blocos 

haplotípcos formados, tanto para o gene COMT quanto para o gene ITGB3 utilizando a plataforma 

de análise SNPator. 
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Tabela 13. Regressão logística utilizando como variável dependente a resposta ao AAS, no 

modelo de herança codominate para os SNPs estudados. 

Gene Código Referencia  O.R. IC 95% p 

COMT rs174674 AG 3,23 1,42-7,34 <0,01 

O teste de regressão foi realizado utilizando a plataforma SNPator, com modelo de herança 

codominante (AA+BB/AB), ajustando a análise incluindo como covariável a idade e sexo dos 

pacientes.  O.R., Odds Ratio; IC 95%, intervalo de confiança 95%; p, valor de p. 

 
4.4. ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA 

4.4.1. Microarranjos de DNA 

 Os resultados da analise de expressão de RNAm das células do sangue periférico foram 

distintas das que forma utilizadas para o estudo de associação dos SNPs. A justificativa para essa 

decisão foi: seguir critérios mínimos de analise de microarranjo descritos no item 3.1.2.; e o número 

limitado de indivíduos voluntários selecionados. Dessa forma optou-se por classificar os indivíduos 

deste grupo em relação a uma distribuição por quartil de resposta para o clopidogrel e para o AAS 

apresentados nas Tabelas 20 e 21, respectivamente. Nesta nova classificação observa-se que as 

variáveis como idade, tempo desde última dose de clopidogrel (TUDC), tempo desde a última dose 

de AAS (TUDA), hábito de fumar, histórico familiar, hipertensão, diabetes e dislipidemia, não há 

diferenças significativas entre os quartis, tanto para a classificação de resposta ao clopidogrel 

quanto para a resposta ao AAS. 
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Tabela 14. Dados demográficos e características clínicas dos pacientes subdivididos por 

quartil de resposta ao AAS. 

     Quartil de resposta ao AAS (ARU) 

  Total (26) Q1 (6) Q2 (7) Q3 (7) Q4 (6) p  

ARU, unidades 
413  

(392-452) 

383  

(380-390) 

400  

(392-409) 

423  

(421-446) 

498  

(474-539) 

Idade, anos 60 (56-66) 63 (58-67) 56 (54-65) 56 (43-68) 63 (58-66) 0,937 

TUDA, h 19 (4-19) 18 (3-19) 19 (4-19) 4 (2-19) 19 (19-19) 0,485 

Fumantes 19 (5) 0 (0) 14 (1) 57 (4) 0 (0) 1,000 

H. Familiar 12 (3) 0  (0) 14 (4) 0 (0) 33 (2) 0,121 

Hipertensão 62 (16) 83 (5) 43 (3) 43 (3) 83 (5) 1,000 

Diabetes  27 (7) 33 (2) 29 (2) 29 (9) 17 (1) 0,505 

Dislipidemia 88 (23) 83 (5) 100 (7) 86 (6) 83 (5) 1,000 

IMC, Kg/m2 29 (27-30) 29 (25-29) 29 (28-32) 31 (28-32) 28 (27-29) 0,937 

Os dados são apresentados em mediana (Percentil 25% – Percentil 75%) ou porcentagem (números 

de pacientes). O valor de p foi determinado pelo teste de Mann-Whitney ou teste de Qui-quadrado 

entre o primeiro quartil (Q1) e o quarto quartil (Q4) de resposta ao clopidogrel (ARU). H. familiar, 

Histórico familiar; ARU, aspirin reaction units; IMC, índice de massa corporal; TUDA, tempo 

desde ultima dose de AAS  
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Tabela 15. Dados demográficos e características clínicas dos pacientes subdivididos por 

quartil de resposta ao clopidogrel. 

    Quartil de resposta ao clopidogrel (PRU) 

  Total (26) Q1 (6) Q2 (7) Q3 (7) Q4 (6) p  

PRU, unidades 
212 

(153-251) 

138 

(113-146) 

190 

(176-198) 

246 

(237-249) 

287 

(265-333) 

Idade, anos 60 (56-66) 59 (43-60) 65 (56-67) 58 (53-65) 61 (56-68) 0,699 

TUDC, h 10 (2-19) 3 (2-19) 19 (9-20) 3 (2-4) 19 (12-19) 0,310 

Fumantes  19 (5) 33 (2) 29 (2) 0 (0) 17 (1) 0,505 

H. Familiar 12 (3) 17 (1) 0 (0) 29 (2) 0 (0) 0,296 

Hipertensão 62 (16) 67 (4) 57 (4) 71 (5) 50 (3) 0,558 

Diabetes  27 (7) 0 (0) 43 (3) 14 (1) 50 (3) 0,046 

Dislipidemia 88 (23) 100 (6) 71 (5) 86 (6) 100 (6) 1,000 

IMC, Kg/m2 29 (27-30) 28 (27-29) 28 (25-29) 29 (29-32) 29 (27-31) 0,699 

Os dados são apresentados em mediana (Percentil 25% – Percentil 75%) ou porcentagem (números 

de pacientes). O valor de p foi determinado pelo teste de Mann-Whitney ou teste de Qui-quadrado 

entre o primeiro quartil (Q1) e o quarto quartil (Q4) de resposta ao clopidogrel (PRU). H. familiar, 

Histórico familiar; PRU, P2RY12 reaction units; IMC, índice de massa corporal; TUDC, tempo 

desde ultima dose de clopidogrel. 

 

 Após as etapas de normalização e sumarização dos dados utilizando o programa Partek® 

Genomics Suíte (Partek Incorporated, Co., St. Louis, EUA) foi selecionado uma lista de genes 

diferentemente expressos entre o quartil 1 (respondedores) e o quartil 4 (não respondedores) tanto 

para a resposta ao AAS quanto para o clopidogrel, através do teste estatístico ANOVA com 

contraste considerando um p significativo <0,001 e um FC (fold-change) maior que ± 1,2 (Anexo 3 

e 4, respectivamente). 

 Com esses genes identificados como diferentemente expressos, foi realizada a análise de 

componentes principais (PCA), com o objetivo de visualizar a distribuição dos grupos de 

respondedores (quartis) em relação aos genes diferentemente expressos através das análises por 

microarranjo de DNA (Figura 4 e 5). Nestes gráficos foi possível observar a segregação entre os 

grupos de resposta, principalmente entre os quartis Q1 e Q4 para clopidogrel e AAS, demonstrando 

que a expressão gênica foi capaz de caracterizar os grupos de resposta.  
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Figura 5. Representação da análise de componentes principais, gerados com a lista de genes 

identificados como diferentemente expressos em relação à resposta do AAS, subdividido em 

quartil. Esferas vermelhas, Q4; esferas verdes, Q3; esferas azuis, Q2; e esferas roxas, Q1. 

 

Figura 6. Representação da análise de componentes principais, gerados com a lista de genes 

identificados como diferentemente expressos em relação à resposta do clopidogrel, 

subdividido em quartil. Esferas vermelhas, Q4; esferas verdes, Q3; esferas azuis, Q2; e esferas 

roxas, Q1. 
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 Com o objetivo de auxiliar na análise e interpretação funcional dos dados obtidos com o 

microarranjo de DNA, utilizou-se o programa Ingenuity Pathways Analysis 6 (Ingenuity® Systems, 

Ca., Redwood City, EUA). Assim, foi possível identificar quais vias se relacionam com os genes 

identificados, restringindo o número de genes a ser validados pela PCR em tempo real (validação 

técnica) como também, obter informações importantes de outros genes relacionados com as vias 

observadas (Figura 6 e 7).  

 Destaca-se nove genes relacionados com o fator de transcrição HNF4A, como os genes MBP 

e SULT1A1 com expressão significativamente diminuída e os genes MKRN1, UBE2F, TFDP2, 

ABCC3, NOP56, CA2 e ST13 com expressão aumentada no grupo não respondedor em relação aos 

respondedores (p<0,001). Estes genes foram selecionados por estarem associados aos genes 

CYP2C9 e CYP2B6, que por sua vez, estão envolvidos diretamente ou indiretamente com genes 

responsáveis pela farmacocinética (CES1) e farmacodinâmica do clopidogrel (P2RY12) (Figura 6). 

 A rede gênica relacionada à resposta ao AAS apresenta um maior número de genes 

diferentemente expressos (17) e associados a ela (Figura7). Destacam-se quatro principais genes, 

descritos como genes centrais por apresentar maior convergência de genes associados a ele, que 

são: HNF1A, IL1A, NFkB e TP53.  

 O fator de transcrição HNF1A está relacionado com os genes UGT2B7, SNX17 e NFIA com 

expressão significativamente diminuída e os genes PAFAH1B2, RSF1 e IGF1R com expressão 

aumentada no grupo não respondedor em relação ao controle (p<0.001).  Este ultimo gene se liga ao 

PTGS1 e 2, alvos principais da ação do AS, que por sua vez, está associado  ao  segundo gene 

central desta via, o gene IL1A. 

 A expressão diminuída do gene IL1A está presente juntamente com a diminuição da 

expressão de IK e IL2RA e o aumentado de CCL8, UGT e UGT2B1 (p < 0,001). Além disso, IL1A 

está associado a outro gene central da rede, o gene TP53, que por sua vez, também está ligado ao 

aumento de expressão do gene IGF1R envolvido com o gene central HNF1A. Por fim, TP53 

também está associado à expressão diminuída de ENG e CENPE e aumentada de HSPA1A e SNP23. 

E o gene IL2RA ao gene central desta via, o gene NFkB. 
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Figura 7. Representação da rede de relacionamento entre os genes encontrados na analise de 

expressão diferencial de RNAm utilizando no microarranjo de DNA em resposta ao 

clopidogrel. As linhas cheias representam relações estabelecias diretamente; linhas pontilhadas 

relações indiretas; cores verdes, genes com expressão aumentada nos pacientes pertencentes ao Q4 

(pior resposta); cores vermelhar, genes com expressão diminuída nos pacientes pertencentes ao Q4 

(pior resposta); sem cores, genes que fazem parte da via de relacionamento, mas não foram 

encontrados como diferentemente expressos; e nos balões as funções que estão relacionadas os 

genes neles conectados. 
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Figura 8. Representação da rede de relacionamento entre os genes encontrados na analise de 

expressão diferencial de RNAm utilizando no microarranjo de DNA em resposta ao AAS. As 

linhas cheias representam relações estabelecidas diretamente; linhas pontilhadas relações indiretas; 

cores verdes, genes com expressão aumentada nos pacientes pertencentes ao Q4 (não respondedor); 

cores vermelhar, genes com expressão diminuída nos pacientes pertencentes ao Q4 (não 

respondedores); sem cores, genes que fazem parte da via de relacionamento, mas não foram 

encontrados como diferentemente expressos; e nos balões as funções que estão relacionadas os 

genes neles conectados. 

 
 
 
 
  

HEMORRAGIA 
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4.4.2. Validação técnica pela PCR em tempo real 

 Os genes selecionados para a validação técnica pela PCR em tempo real foram: ABCC3, 

CA2, MBP, MKRN1, NOP56, ST13, SULT1A1, TFDP2 e UBE2F para a resposta ao clopidogrel e os 

genes CCL8, ENG, IGF1R, IK, IL, IL1A, IL2RA, PAFAH1B2, RSF1, SNX17 e UGT2B10 para a 

resposta ao AAS.  

 Os genes UBE2F, TFDP2, SULT1A1, ST13, MKRN1, MBP, CA2 e ABCC3 foram 

considerados validados para o clopidogrel e os genes RSF1, NFIA, IL2RA, IL1A, IK, IGF1R e CCL8 

para o AAS por apresentarem perfil de variação de expressão semelhante entre os resultados da 

PCR em tempo real e microarranjo de DNA (Figura 5). 

 De acordo com o critério de classificação de genes validados por correlação de Spearman 

observa-se correlação moderada a forte entre as técnicas para os genes CA2, MKRN1, ABCC3 e 

MBP para o clopidogrel (r≥0,42; p<0,05) e os genes NFIA e IGF1R para a resposta ao AAS (r 

≥0,60; p<0,05; Tabela 22). 

  

  

Figura 9. Comparação entre os valores de FC dos resultados do microarranjo de DNA (barras 

em azul) e da PCR em tempo real (barras em amarelo). AAS, ácido acetilsalicílico; FC, fold-

change. 

CLOPIDOG AAS 

FC FC 
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Tabela 16. Resultados de analise de correlação entre os resultados da PCR em tempo real e do 

microarranjo de DNA. 

  CLOPIDOGREL (n=26)     AAS (n=26) 
Gene r  p Gene r p 

CA2 0,70 <0,01 NFIA 0,70 <0,01 
MKRN1 0,70 <0,01 IGF1R 0,65 <0,01 
ABCC3 0,66 <0,01 IL2RA 0,37 0,06 
MBP 0,42 0,03 RSF1 0,35 0,08 
SULT1A1 0,32 0,11 CCL8 0,31 0,13 
UBE2F 0,10 0,61 IL1A 0,28 0,16 
ST13 0,10 0,61 PAFAH1B2 0,19 0,35 
NOP56 0,02 0,92 ENG 0,07 0,72 
TFDP2 -0,03 0,88 UGT2B10 -0,10 0,64 

IK -0,18 0,38 
        SNX17 -0,32 0,11 
Em negrito, estão representados os gene que obtiveram um valor de p < 0,05 e coeficiente de 

correlação (r) entre 0,4 a 0,7 para o teste de Spearman. 
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5. DISCUSSÃO  
 
 O controle terapêutico adequado depende de vários fatores que podem ser classificados 

didaticamente em intrínsecos e extrínsecos (ZUERN, C. S. et al., 2010). Para muitos fármacos 

utilizados na terapêutica existe uma grande dificuldade de se estabelecer estes fatores, seja por falta 

de conhecimento, seja por falta de recursos técnicos científicos de diversas Instituições. Por mais 

favoráveis que sejam a demonstração dos resultados das pesquisas no meio científico, pouco se 

aplica na clínica diária, seja por divulgação por meios não acessíveis aos clínicos, seja por falta de 

interesse desses no seu aprimoramento e melhoria científica. 

 Os avanços obtidos após a conclusão dos projetos, genoma humano, farmacogenômico, e 

mais recentemente do projeto dos 1000 genomas, pouco se utiliza na prática os conhecimentos 

gerados no meio médico, principalmente no Brasil (LANDER et al., 2001; PATTERSON, 2011; 

VENTER et al., 2001). Vários estudos clínicos foram realizados e publicados com resultados 

interessantes e de cunho prático importante, entretanto existe certa resistência para a transição dos 

resultados gerados por estes grandes estudos para a prática clínica. 

 No presente estudo, foi proposto estabelecer um vínculo mais intimo entre a pesquisa básica 

com o trabalho rotineiro de um procedimento médico efetivo e com uso cada vez mais popular e de 

importância em saúde publica, devido ao custo beneficio muito eficaz, ou seja, o tratamento da 

síndrome coronariana aguda, representando principalmente pelo infarto agudo do miocárdio, por 

procedimento de implante de stent seja convencionais ou farmacológicos. Este procedimento tem 

como principal risco ao paciente a ocorrência da reestenose e no local da colocação do dispositivo 

responsável pela recuperação da irrigação sanguínea (DANGAS et al., 2010).  

 De forma bem efetiva, o uso farmacológico combinado de AAS e de clopidogrel, dois 

potentes antiagregantes plaquetários, tem mostrado bons resultados, reduzindo significativamente 

eventos indesejáveis, entretanto ainda uma porcentagem significativa de pacientes que utilizaram 

deste recurso ainda sofre reestenos, uma das principais complicações do procedimento do implante 

de stent (MOHAMMAD et al., 2010). Desta maneira, procurando alcançar os melhores resultados 

deste procedimento no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, pioneiro na implantação deste 

dispositivo, estabeleceu-se uma avaliação mais profunda para alcançar o máximo de eficácia com o 

mínimo de efeitos indesejáveis, introduzindo o estudo farmacogenômico nos pacientes submetidos à 

angioplastia sob tratamento prévio da inibição das duas vias de agregação plaquetária. 

 Dessa forma, a importância do estabelecimento prévio de pacientes respondedores ou não 

respondedores a inibição da agregação plaquetária por técnica fenotípica (teste de inibição da 

agregação) pós-tratamento farmacológico mostrou-se clara (MOHAMMAD et al., 2010). No 
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entanto, o estabelecimento de um valor de corte para a classificação dos pacientes em 

respondedores e não respondedores ao tratamento antiagregante tem sido difícil de ser estabelecida, 

pois existem diferentes métodos, assim como, distintos protocolos terapêuticos de administração 

destes medicamentos (ANGIOLILLO, DOMINICK J et al., 2009; BECKERATH, VON et al., 

2007; LORDKIPANIDZÉ et al., 2007).  

Cuisset e colaboradores (2010), avaliaram três diferentes métodos de determinação da 

resposta antiagregante especificamente ao clopidogrel, a saber: 1-) agregação plaquetária induzida 

pelo ADP; 2-) Indice de reatividade plaquetária VASP-P; e 3-) VerifyNow®. Estes métodos 

apresentaram uma boa correlação, mas uma concordância relativamente fraca para distinguir os 

indíviduos em respondedores e não respondedores, pelo fato de que para cada método foi proposto 

valores de corte distintos (CUISSET et al., 2010). No entanto é inevitavel classificar os pacientes 

em pelo menos dois grupos (respondedor e não respondedor), para estabelecer uma relação entre as 

alterações gênicas (SNPs e expressão de RNAm), a farmacocinética (quantificação dos metabólitos 

em plasma) com a resposta farmacológica (BROCKMÖLLER; TZVETKOV, 2008). 

 No presente estudo, quando utilizados os critérios de classificação definidos na metodologia 

para a resposta ao clopidogrel (%PRU < 30%), observou-se uma alta frequência de pacientes não 

respondedores (63%), quando comparada com outros estudos que utilizaram a mesma metodologia 

de determinação da resposta antiagregante para este medicamento, a exemplo do estudo de Malinin 

e colaboradores, que encontraram um valor para a frequência de não respondedores ao clopidogrel 

de 21% (MALININ et al., 2007). Esta diferença pode ser possivelmente explicada pela composição 

distintas das casuísticas, uma vez que, os fatores de risco associados às doenças cardiovasculares, 

como o hábito de fumar, diabetes, hipertensão e o tempo desde a última dose do medicamento 

podem influenciar na resposta ao clopidogrel (GIUSTI et al., 2010). 

 Os resultados obtidos destes fatores de risco, neste estudo apresentaram frequências 

esperadas para a população estudada, uma vez que todos pacientes tinham DAC, como já descritos 

por outro estudo (BROECKEL et al., 2002). A descrição detalhada das variáveis clínicas e como se 

distribuem no grupo respondedor e não respondedor foi importante para definição precisa de quais 

as variáveis clínicas deveriam ser utilizadas nas analises de alterações de sequências de DNA e de 

expressão gênica, para a minimização de possíveis interferentes. 

 Um claro exemplo foi os resultados obtidos do teste de regressão logística que apontou uma 

relação entre pacientes diabéticos e a resposta ao clopidogrel independentemente das outras 

variáveis clínicas pré-existentes. Este achado pode ser explicado em parte, pelas alterações no 

metabolismo, aumento do estresses oxidativo e da disfunção endotelial que estão relacionados com 
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o mecanismo de aumento da reatividade plaquetária, neste grupo específico de pacientes, 

diminuindo a resposta da terapia antiagregantes (ANGIOLILLO; SURYADEVARA, 2009).  

 Por outro lado, quando se observam os valores para a frequência de não respondedor ao 

AAS, encontram-se valores mais próximos a outros estudos, como o estudo de Lordkipanidzé e 

colaboradores (2009) que encontraram frequência de 5,9% para pacientes não respondedores, 

embora estes autores utilizassem para a resposta ao AAS, valor limite de 525 e não 550 ARU 

(LORDKIPANIDZÉ et al., 2009). Em contra partida, não foi encontrada a mesma relação entre a 

variação na resposta antiagregante e as variáveis clínicas descritas para o clopidogrel, a não ser para 

a idade e sexo dos pacientes que também já foi descrita anteriormente por outro autor (ZUERN, et 

al., 2010). 

 Sabendo da importância da determinação das concentrações plasmáticas dos antiagregantes 

plaquetários, estabeleceu-se neste trabalho, um método sensível e reprodutível para essa finalidade 

que foi fundamental para validar os resultados deste estudo. Tornando possível validar as amostras 

dos pacientes em relação à aderência ao tratamento, estabelecendo valores plasmáticos para os 

metabolitos de cada fármaco, definindo de forma clara a eficácia terapêutica estabelecida para cada 

um dos medicamentos (SHIN, B. S.; YOO, 2007). Desta forma, a diminuição da ação farmacologia, 

derivada de um não comprimento da terapêutica proposta por parte do pacientes, poderia mascarar 

os resultados da relação entre as respostas farmacológicas e a presença de SNPs ou diferenças de 

expressão de RNAm. 

 Cabe ressaltar a importância da padronização e validação deste método ainda ausente na 

literatura, possibilitando avaliar a farmacocinética do clopidogrel, de seu metabolito majoritário e 

do AS em um único procedimento de extração, cromatografia e detecção, permitindo analisar a sua 

relação com o tempo da última dose ingerida dos medicamentos antiagregante. Esta versatilidade 

inerente ao método desenvolvido cria a possibilidade de sua inclusão na rotina laboratorial com 

mais uma ferramenta disponível ao corpo clínico de hospitais de grande porte. 

 Na literatura verifica-se apenas o trabalho de Kachhadia e colaboradores que descreveram 

um método de determinação conjunta de clopidogrel e de AAS, que teve como objetivo avaliar os 

produtos de degradação destas duas moléculas após diversas condições de armazenamento, 

entretanto este método apresentou uma baixa sensibilidade e não foi estabelecida para a 

quantificação dos metabólitos majoritários de ambos os medicamentos, dificultando sua aplicação 

em estudo clínico ou sua aplicação na rotina laboratorial (KACHHADIA et al., 2009). 

 Os resultados obtidos pelo método estabelecido neste estudo podem ser comparados por 

outros descritos de forma isolada (SOURI et al., 2006; YAMAMOTO, E. et al., 2007) o que 
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proporcionou uma avaliação comparativa nas concentrações plasmáticas. Sem dúvida, os resultados 

propiciaram interpretações importantes para estudos farmacocinéticos aqui analisados. No presente 

trabalho o tempo desde a última dose de administração dos medicamentos variou de 1 a 24 horas, o 

que justifica o grande desvio padrão encontrado para a determinação da concentração plasmática 

dos antiagregantes e seus metabólitos. 

 Os resultados mostraram uma relação significativa entre o tempo de ingestão da última dose 

de clopidogrel e a concentração do seu metabólito majoritário do clopidogrel. Tal fato indica uma 

variação não esperada na cinética de metabolização/excreção para um tratamento crônico (período 

superior a 5 dias), uma vez que, concentrações terapêuticas é alcançado com no mínimo três dias 

após a administração de uma dose diária de 75 mg (MULLANGI; SRINIVAS, 2009). Embora 

estudos demonstrem que o incremento da dose diária de 75 para 150 mg, aumenta a sua ação 

farmacológica (BECKERATH, VON et al., 2007), ou seja, acarretaria em uma maior taxa de 

inibição da agregação plaquetária, esta relação não foi observada no atual estudo, quando 

analisamos o efeito da concentração plasmática tanto do clopidogrel, do seu metabólito majoritário 

e AS. Embora, foi observado que os pacientes que possuem valores maiores para o tempo de 

administração desde ultima dose, possuem valores médios de concentrações dos metabólitos 

inferiores ao grupo de menor tempo de administração dos medicamentos. 

 Assim, após a descrição e análise crítica das possíveis interações entre as variáveis clínicas e 

analíticas referentes às concentrações dos medicamentos com a resposta farmacológica, o estudo de 

alteração genômica (SNPs) foi desenvolvido a partir da seleção de genes e SNPs candidatos. 

Possibilitando assim uma melhor aproximação para os estudos de associação gênica, aumentando a 

probabilidade de encontrar relações significativas entre as variáveis estudadas (JOO et al., 2005). 

 Referente à análise da variação da resposta do clopidogrel e a presença de SNPs nos genes 

selecionados, foram observadas novas alterações associadas a esta variação na resposta, por 

exemplo, no gene tromboxano A sintase 1 (CYP5A1), como também alterações já descritas, como 

no gene CYP2C19 (GEISLER, TOBIAS et al., 2008; HARMSZE, A. et al., 2010; MEGA et al., 

2010). Demonstrando que, tanto a casuística utilizada, quanto a classificação para a definição de 

pacientes respondedores e não respondedores ao clopidogrel de forma indireta, foi pertinente para a 

análise de SNPs. 

 A nova associação descrita neste estudo foi referente ao gene CYP5A1, que tem como 

função principal catalisar a conversão da prostaglandina H2 em tromboxano A2, sendo este um 

potente vasoconstritor e indutor da agregação plaquetária. Os SNPs deste gene foram caracterizados 

por Chevalier e colaboradores (2001), cuja descrição relata a presença de 11 alterações distribuídos 
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na região promotora, codificante e 3´ não traduzida (CHEVALIER et al., 2001). Alguns autores 

relacionam a presença de SNPs neste gene com a suscetibilidade em desenvolver derrame 

(KIMOULI et al., 2009), infarto cerebral (PARK, S. A. et al., 2009) e câncer de mama 

(ABRAHAM et al., 2009). 

 Curiosamente, todos os novos SNPs descritos neste estudo para o gene CYP5A1, como 

significantemente associados à diminuição da resposta ao clopidogrel, estão presentes nas regiões 

transcritas do gene, mas não traduzidas. Estas alterações sozinhas ou formando blocos haplotípicos 

podem influenciar a via da formação do tromboxano A2 estimulando ou não a agregação 

plaquetária, independentemente da utilização de medicamentos inibidores da agregação plaquetária 

(KIMOULI et al., 2009). Assim sendo, o mecanismo envolvido na falha terapêutica através da 

presença de SNP no gene CYP5A1 pode ser independentes das vias de bloqueio da ativação 

plaquetária induzidas pelo clopidogrel ou AAS. 

 Por outro lado, as alterações no gene CYP2C19 estão ligadas diretamente a farmacocinética 

do clopidogrel, sendo que, sua ação é essencial para a formação do metabólito ativo do clopidogrel, 

que atua como antagonista irreversível dos receptores P2RY12, inibindo esta via de sinalização e 

consequentemente, a ativação dos receptores GPIIb/IIIa, responsável direto pela agregação 

plaquetária através da sua ligação com o fibrinogênio (SANGKUHL et al., 2010). Todas as 

alterações encontradas no gene CYP2C19 associadas à resposta farmacológica, estão inseridas na 

região codificante deste gene. Embora estas alterações sejam classificadas como alterações 

sinônimas, na qual existe uma troca de nucleotídeo, mas não gera a troca de aminoácido no 

processo de tradução, este tipo de mudança pode ter sua importância, uma vez que, esta troca pode 

influencias na regulação deste processo, atuando na desestabilização do RNAm , como também, na 

região alvo de interação de miRNA (microRNA) (FICHTLSCHERER et al., 2010; SHASTRY, 

2009).  

 Quando estudado os resultados da associação dos blocos haplotípicos formados pelos SNPs 

presentes em um determinado gene, e sua relação com a resposta ao clopidogrel, mais uma vez, o 

gene CYP2C19 se destaca com um bloco formado por 6 SNPs, na qual temos incluídos dois SNPs 

descritos como associado de forma isolada (rs4222285 e rs3768680), juntamente com outros quatro 

SNPs (rs10786172, rs3758581, rs11597626 e rs15554474). Estes SNPs estão na sua maioria 

presentes em regiões intrônicas, a não ser pelo SNP rs3758581, que além de estar presente na região 

codificante do gene é classificado como SNP de alteração de sentido (missense), que descreve a 

troca do aminoácido isoleucina (apolar) pela valina (apolar). Embora os dois aminoácidos 

pertencerem à mesma classificação estrutural de aminoácidos apolares, esta troca pode acarretar em 



50 

 

alterações estruturais terciárias ou quartenárias, contribuindo tanto para falha de sua ação como 

também de sua estabilidade (GONZALES:COVARRUBIAS et al., 2007). 

 A mesma estratégia de análise foi utilizada para a busca de associação entre SNPs e blocos 

haplotípicos referente à resposta ao AAS. Entretanto na primeira aproximação, utilizando o 

programa Haploview, não foi possível determinar associação significativa quando utilizamos o teste 

de correção por permutação. No entanto, ao analisar a regressão logística do gene catecol-o-

metiltransferase (COMT), observou-se associação deste com a resposta ao AAS. Alguns trabalhos 

sugerirem somente a existência da relação entre estas alterações com a variação da resposta 

terapêutica a diversos medicamentos antipsicótico e de distúrbios do comportamento (ABRAHAM 

et al., 2009; KERESZTURI et al., 2008). Assim, este é o primeiro trabalho que, relacionou a 

presença de SNPs no gene COMT, formando um bloco haplotípico, com a resposta ao AAS (p < 

0,010). 

 Após a descrição de algumas alterações estruturais no DNA, que estão significantemente 

relacionadas com a resposta farmacológica dos antiagregantes plaquetários, a próxima etapa deste 

estudo farmacogenômico foi avaliar a relação entre a expressão global de RNAm com a resposta ao 

tratamento. Entretanto, umas das dificuldades inerentes a avaliação da expressão gênica diferencial 

é a existência da uma grande variabilidade biológica entre estes grupos contrastados (respondedor 

versus não respondedor). Assim sendo, a classificação dos pacientes para esta análise 

transcriptômica foi distinta ao utilizado para a análise genômica. Para isso, buscou-se equiparar os 

valores de freqüências das variáveis clínicas e contrastar os extremos das diferenças de resposta ao 

tratamento. Dessa forma, optou-se em classificar os pacientes de acordo com quartil de resposta aos 

antiagregantes, a exemplo do trabalho de Patti e colaboradores (PATTI et al., 2008).  

Os resultados deste trabalho demonstraram que a categorização dos pacientes em quartil de 

resposta foi à melhor aproximação para analise destes dados, em relação ao perfil de expressão 

global de RNAm, uma vez que, demonstra uma clara diferença entre os grupos de respondedores e 

não respondedores, tanto para o clopidogrel quanto para o AAS, sendo estes valores de resposta 

semelhantes a outros trabalhos da literatura (ANGIOLILLO et al., 2009; PATTI et al., 2008). Com 

relação as variaveis clínicas analisadas, as frequências embora não significantes, descrevem 

resultados similires a de fatores de risco descritos para a população estudada, igualmente para a 

casuistica total deste trabalho (AVEZUM et al., 2005). 

Entretanto, quanto se analisa atentamente a distribuição deste fatores de risco em relação a 

resposta ao clopidogrel, observa-se que no seu quartil inferior de resposta (grupo de pacientes com 

melhor resposta ao clopidogrel) não foi encontrado nenhum paciente diabético, este fato, mesmo 
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não significativo, pode provavelmente esta relacionada com o aumento da reatividade plaquetária 

na situação de hiperglicemia, indicando uma relação clínica com diabetes e resposta antiagregante 

(ANGIOLILLO; SURYADEVARA, 2009). 

Quando analizou-se os dados do microarranjos de DNA através da rede de relacionamento 

entre os genes identificados como diferentemente expressos, mais uma vez, a sutil relação com a 

diabetes foi observada, mas especificamete, quando se refere a rede do fator nuclear do hepatócito 

4A (HNF4A), que tem suas variantes genéticas associadas a sua diminuição funcional ligada ao 

diabetes tipo MODY 1 (ANURADH et al., 2010). Este gene pertencente a uma familia de 

receptores hormonais, na qual sua expressão majoritariamente se localizada no fígado e rim, tendo 

como função principal a atuação na coordenação de múltiplos genes relacionados à via da glicose, 

colesterol e metabolismo de ácidos graxos (LOVE:GREGORY; PERMUTT, 2007). 

 Um dos genes que tem sua expressão coordenada pelo HNF4A, com destaque nesta rede é o 

transportador de efluxo do tipo ABC da subfamilia C membro 3 (ABCC3) encontrado 

significantemente expressos e validados pela PCR em tempo real com expressão aumentada nos 

indivíduos classificados como não respondedores, em comparação aos individuos respondedores ao 

clopidogrel. Lu e colaboradores (2010), descreveram que camundongos com a expressão bloqueada 

para o gene HNF4A demonstram uma perda na expressão de transportadores de efluxo no figado, 

incluindo o gene ABCC3, quando comparados com camundongos normais (LU, et al., 2010).  

 Entretanto o mecanismo que envolve a modulação da expressão do ABCC3 em leucócito não 

é clara. Bohan e colaboradores (2003) demonstraram que a indução da expressão de ABCC3 exerce 

um efeito hepatoprotetor na colestase, sugerindo que sua transcrição seja regulada pelo receptor 

nuclear da subfamília 5 grupo A membro 2 (NR5A2), um fator de transcrição presentes nos 

hepatócitos, dependentemente da via de sinalização do fator de necrose tumoral alfa (TNFalfa) 

(BOHAN et al., 2003). 

Por outro lado, a transcrição do ABCC3 também pode ser modulada pela presença de uma 

alteração polimórfica de um único nucleotídeo contida na região promotora do seu gene 

denominada -211T>C, como demonstrada no modelo de transfecção recombinante de células 

HepG2, Caco-2 e LS174T (GRADHAND et al., 2007). Entretanto o exato mecanismo de como o 

polimorfismo estaria afetando a expressão de RNAm do gene ABCC3 e, se realmente este gene 

pode ser um transportador de efluxo efetivo do clopidogrel, ainda carece de elucidações.  

Outro gene ligado a mesma rede de relacionamento do HNF4A e que também foi validado 

pela PCR em tempo real, foi o gene Makorin anel dedo de zinco 1 (MKRN1), sendo sua função 

relacionada com o controle do processo transcricional dependente de RNA polimerase II 
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(OMWANCHA et al., 2006). A expressão elevada do gene MKRN1 pode inibir a atividade do 

processo transcricional de receptores nucleares, como o NHF4A, de andrógenos e do ácido retinoico 

indicando um papel de co-modulador da expressão gênica (LEE et al., 2009). 

Relacionado diretamente com o clopidogrel o gene CYP2C9, apesar de sua expressão não 

ser detectada com uma expressão diferencial entre os grupos respondedores e não respondedores ao 

clopidogrel, o CYP2C19 foi associado ao gene HNF4A na rede de relacionameto estabelecida neste 

estudo. Sua ação está ligada a farmacocinética do clopidogrel sendo um dos principais responsáveis 

pela formação do seu metabólito ativo (SANGKUHL et al., 2010). Alterações no gene CYP2C19 

(rs1057910) foi descrita como associada ao aumento da reatividade plaquetária nos pacientes 

tratados com dupla antiagregação e submetidos ao procedimento de angioplastia coronária 

(HARMSZE et al., 2010a), como também está mesma alteração, foi associada em um estudo caso 

versus controle com o risco de trombose de stent após procedimento de angioplastia coronária 

(HARMSZE, A. et al., 2010). 

O SNP rs1057910 foi caracterizado como uma alteração contida dentro da região codificante 

do gene denominado de sem sentido, na qual o aminoácido isoleucina é substituido por um 

aminoácido leucina, tal modificação está relacionada com a perda da atividade funcional deste gene, 

acarretando redução na metabolização do clopidogrel e consequentemente na diminuição do seu 

composto ativo (KING et al., 2004). 

Quando analizou-se os resultados da rede de relacionamento dos genes diferentemente 

expressos entre os pacientes respondedores e não respondedores ao AAS, observou-se como um dos 

principais gene centrais desta rede, o fator nuclear de hepatócito 1A (HNF1A) que juntamente com 

o HNF4A (descrito anteriormente), se relaciona com diabetes tipo MODY 3 (AWA et al., 2011). 

Ligado a este fator nuclear do hepatócito encontra-se os dois genes validados tecnicamente pela 

PCR em tempo real, o primeiro denominado fator nuclear IA (NFIA), que apresentou uma 

expressão de RNAm diminuida no grupo não respondedor, cuja função é de regular o processo de 

transcrição de genes como também da replicação de adenovirus (KING et al., 2004). 

O gene do receptor do fator 1 semelhante a insulina (IGF1R), foi o segundo gene encontrado 

como diferentemente expresso, no entanto, a sua expressão foi caracterizada como aumentada nos 

pacientes não respondedores, ao contrario do NFIA. Este gene foi o principal representante desta 

rede de interações, uma vez que tanto o seu ligante o fator semelhante à insulina 1 (IGF1) quanto o 

próprio receptor já foram identificados em plaquetas (CHAN, 1998; KAREY; SIRBASKU, 1989), 

como também a sua expressão também já foi correlacionada tanto com o aumento do risco de 
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desenvolver a doença cardiovascular quanto ao aumento do risco de reestenose após procedimento 

de angioplastia coronária (FRYSTYK, 2002; FRYSTYK, 2004). 

 Hers (2007) demonstrou claramente que o IGF1 potencializa a agregação plaquetária através 

do mecanismo via o receptor de IGF (IGF1R) juntamente com o 3-fosfoinositide quinase e o 

substrato do receptor de insulina (IRS), sendo este último, também regulado pelo HNF1A (HERS, 

2007). Dessa forma, os dados do presente trabalho sugerem que a relação marcada entre o IGRF e a 

agregação plaquetária pode ser um sinal para falha terapêutica do AAS, uma vez que o aumento da 

expressão do IGFR1 culmina em uma maior reatividade plaquetária destes pacientes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

• Foi possível associar os fatores de risco diabetes, hipertensão e hábito de fumar, com a falha 

na resposta antiagregante frente ao clopidogrel, como também associar o sexo feminino e com o 

aumento da idade para a resposta ao AAS. 

 

• O método de quantificação simultânea dos principais metabolitos da terapêutica 

antiagregante mostrou-se sensível, reprodutível e dentro dos limites da aplicabilidade clínica, 

permitindo a sua utilização na rotina laboratorial, contribuindo para o entendimento da variação na 

resposta farmacológica. 

 

• Houve a associação das alterações nos genes CYP2C19 e CYP5A1, com a variação da 

resposta terapêutica ao clopidogrel, independentemente de outras variáveis. Como também, 

estabelecer a associação de um haplótipo do gene COMT, com a resposta ao AAS. 

 

• A análise de microarranjos identificou genes diferentemente expressos em relação à resposta 

terapêutica antiagregante, a exemplo do gene ABCC3 para a resposta ao clopidogrel e do gene 

HNF1A para a resposta ao AAS. 
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ANEXO 1. CEP DANTE PAZZANESE 
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ANEXO 2. CEP FCF/USP 
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ANEXO 4. LISTA DE GENES E SNPs SELECIONADOS 
 
Genes Código Cromossomo Posição Alelo 

ABCB1 

rs10260862 7 87201482 G/C 
rs10264990 7 87202615 C/T 
rs10274587 7 87164483 G/A 
rs1045642 7 87138645 A/G 
rs1128503 7 87179601 A/G 
rs1202175 7 87209150 G/A 
rs1202184 7 87213901 C/T 
rs12704364 7 87181175 C/T 
rs13229143 7 87219481 G/C 
rs13233308 7 87244960 C/T 
rs17327442 7 87212990 T/A 
rs17327624 7 87216817 G/T 
rs1922240 7 87183354 T/C 
rs2032582 7 87160618 A/T/C 
rs2214102 7 87229501 T/C 
rs998671 7 87123275 C/T 

CES1 
rs3859101 16 55867581 G/A 
rs6499788 16 55871837 T/A 

COMT 

rs11705619 22 19924579 T/C 
rs165774 22 19952561 G/A 
rs165849 22 19958669 G/A 
rs174674 22 19934025 A/G 
rs174696 22 19953176 C/T 
rs4633 22 19950235 C/T 
rs4646312 22 19948337 T/C 
rs4646316 22 19952132 C/T 
rs4680 22 19951271 G/A 
rs4818 22 19951207 C/T/G 
rs5746846 22 19920646 C/G 
rs5746847 22 19921003 T/C 
rs740603 22 19945177 A/G 
rs887199 22 19961955 A/G 
rs9332377 22 19955692 C/T 
rs9605030 22 19921137 C/T 

CYP1A2 
rs11854147 15 75052771 T/C 
rs2470890 15 75047426 C/T 

CYP2B6 
rs11666982 19 41531368 T/G 
rs1552222 19 41525904 T/A 
rs2054675 19 41495755 T/C 



78 

 

rs2099361 19 41498348 C/A 
rs3745277 19 41531915 G/A 
rs434606 19 41532005 G/A 
rs7250873 19 41503622 A/G 
rs7255146 19 41532126 C/A 
rs8109525 19 41491918 A/G 
rs8192719 19 41518773 C/T 

CYP2C19 

rs10786172 10 96581094 A/G 
rs11597626 10 96604273 C/G 
rs1555474 10 96605327 G/C 
rs3758580 10 96602622 C/T 
rs3758581 10 96602623 G/A 
rs4244285 10 96541616 G/A/C 

CYP2C9 

rs10509679 10 96708226 G/A 
rs1057911 10 96748737 A/T 
rs1200313 10 96722059 C/A 
rs1934963 10 96734676 T/C 
rs1934967 10 96741426 C/T 
rs2153629 10 96741795 A/G 
rs2475376 10 96712400 A/G 
rs4918766 10 96711884 G/A 

CYP3A4 
rs12333983 7 99354114 T/A 
rs2246709 7 99365719 A/G 
rs4646437 7 99365083 G/A 

CYP3A5 rs4646450 7 99266318 G/A 

CYP5A1 

rs1044718 7 139723596 G/A 
rs10487667 7 139684043 T/G 
rs11761051 7 139704563 A/C 
rs11772680 7 139676574 G/C 
rs11973494 7 139607500 C/A 
rs12532529 7 139553090 C/T 
rs12532701 7 139521534 A/G 
rs12540398 7 139547370 G/A 
rs12667080 7 139525212 G/A 
rs13239058 7 139643118 C/T 
rs1557968 7 139650762 A/G 
rs17161326 7 139693170 T/A 
rs1978180 7 139609317 C/T 
rs2214757 7 139550679 A/G 
rs2267679 7 139539218 C/T 
rs2267681 7 139540935 C/G 
rs2267691 7 139596859 C/T 
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rs2267701 7 139672739 G/C 
rs2284205 7 139620388 G/A 
rs2284207 7 139640362 C/T 
rs2284211 7 139676790 A/G 
rs2284212 7 139695316 G/A 
rs2299890 7 139584505 G/A 
rs3779130 7 139705843 C/T 
rs3801148 7 139694500 C/T 
rs3801150 7 139685695 C/T 
rs3823717 7 139657221 T/C 
rs41715 7 139674671 T/C 
rs41717 7 139670417 T/C 
rs41718 7 139668438 G/A 
rs4726457 7 139623170 G/A 
rs4726499 7 139688004 G/A 
rs6464431 7 139590668 T/A 
rs6953224 7 139521716 C/G 
rs6962291 7 139671117 T/A 
rs757760 7 139644600 T/C 
rs7806848 7 139689024 G/C 
rs7810415 7 139544674 C/T 
rs7810727 7 139591860 C/T 
rs8192805 7 139542202 C/T 
rs8192810 7 139564806 T/C 
rs8192835 7 139656609 C/T 
rs8192859 7 139694661 C/T 

GPIa 

rs1062535 5 52351413 G/A 
rs1126643 5 52347369 C/T 
rs11741738 5 52320029 A/G 
rs11955860 5 52329341 A/G 
rs12523395 5 52334774 A/G 
rs1421931 5 52349088 G/C 
rs1445941 5 52374227 A/C 
rs152088 5 52309015 C/T 
rs153141 5 52304996 A/G 
rs16880636 5 52301091 C/T 
rs246406 5 52319076 C/T 
rs26682 5 52289766 T/G 
rs27618 5 52320893 T/C 
rs27915 5 52287624 A/G 
rs3212433 5 52337144 C/T 
rs3212446 5 52339114 T/C 



80 

 

rs3212523 5 52351876 A/G 
rs3212574 5 52366779 G/A 
rs3212576 5 52366905 A/G 
rs3212603 5 52373810 C/T 
rs3212684 5 52355516 G/A 
rs33443 5 52279233 T/A 
rs33446 5 52282031 C/G 
rs4865756 5 52313564 G/A 
rs6859355 5 52301716 C/T 
rs7705328 5 52323568 A/G 
rs7735277 5 52318916 C/T 

ITGA2B 
rs5910 17 42449789 G/A 
rs850737 17 42443784 T/C 
rs936019 17 42475983 G/C 

ITGB3 

rs11657517 17 45343713 C/T 
rs11868894 17 45353189 T/C 
rs12600865 17 45393984 T/C 
rs12603582 17 45377577 G/T 
rs15908 17 45368337 A/C 
rs2056131 17 45333743 A/G 
rs2317385 17 45329682 G/A 
rs3809863 17 45385012 C/T 
rs3851806 17 45350919 G/C 
rs4525555 17 45337949 C/T 
rs4642 17 45369777 A/G 
rs5918 17 45360730 T/C 
rs7212751 17 45355499 A/G 
rs8066295 17 45348203 G/A 

NR1I2 

rs1054190 3 119536718 C/T 
rs10934498 3 119504381 G/A 
rs11926554 3 119495556 T/C 
rs2037547 3 119544615 T/C 
rs2056530 3 119506462 T/C 
rs2461825 3 119529605 A/G 
rs2472677 3 119518417 C/T 
rs3732360 3 119536581 C/T 
rs3732361 3 119542297 A/G 
rs6438549 3 119523746 A/G 
rs6772976 3 119519464 G/A 
rs7643645 3 119525497 A/G 

P2RY1 
rs12497578 3 152556473 C/G 
rs17451266 3 152550494 G/T 
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rs701265 3 152554357 A/G 

P2RY12 

rs12497089 3 151096164 T/A 
rs1565574 3 151067730 C/T 
rs3971192 3 151047828 A/G 
rs4603933 3 151103070 T/G 
rs6785930 3 151056616 G/A 
rs6787801 3 151099741 A/G 
rs6798347 3 151106158 G/A 
rs6809699 3 151056598 A/C 
rs9856118 3 151078216 A/G 
rs9859538 3 151090963 G/A 
rs9868730 3 151098259 C/T 

PTGS1 

rs10306135 9 125137695 A/T 
rs10513402 9 125164936 T/C 
rs1236913 9 125133479 T/C 
rs3842787 9 125133507 C/T 
rs4837960 9 125123971 G/T 
rs5788 9 125143792 C/A 
rs5789 9 125143973 C/A 
rs6478565 9 125148632 A/G 
rs950104 9 125165225 A/G 

PTGS2 

rs10911902 1 186632317 C/T 
rs12042763 1 186651876 G/T 
rs2143417 1 186653787 G/T 
rs5275 1 186643058 A/G 
rs5277 1 186648197 C/G 
rs689466 1 186650751 T/C 

UGT1A6 

rs1042640 2 234681544 G/C 
rs1105879 2 234602202 A/C 
rs11888492 2 234679974 C/G 
rs12474980 2 234600116 G/A 
rs17863787 2 234611094 T/G 
rs2302538 2 234676413 T/C 
rs3755319 2 234667582 A/C 
rs3771342 2 234672663 G/T 
rs4148328 2 234677659 C/T 
rs4233633 2 234619937 G/C 
rs4663335 2 234689090 G/A 
rs6431633 2 234690791 A/G 
rs6717546 2 234682119 A/G 
rs6746002 2 234689421 A/G 
rs929596 2 234674476 A/G 
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ANEXO 5. Lista dos genes identificados como diferentemente expressos nos testes entre Q1 e Q4 
em relação a resposta ao AAS. 
 
Gene SeqRef p Variação (Q1 xQ4) 
KCTD21 NM_001029859 0,00002988 1,5143 
SEMA3D NM_152754 0,00006358 1,22901 
ATP6V1G3 NM_133326 0,00082312 1,24561 
PSG9 NM_002784 0,00095200 1,2638 
STOX1 NM_152709 0,00120657 1,26281 
COX7A2 NM_001865 0,00126073 1,37049 
ENG NM_000118 0,00137569 1,21959 
SNAP23 NM_003825 0,00158758 -1,44654 
C4orf31 NM_024574 0,00165333 1,22327 
ARHGEF5L NM_001003702 0,00184396 1,43683 
IK NM_006083 0,00192327 -3,15348 
C6orf146 BC039349 0,00214333 1,23102 
RSF1 NM_016578 0,00214899 -1,28953 
LRRC67 NM_001013626 0,00214960 1,25135 
FSD1L NM_031919 0,00219860 1,30684 
ZNF211 NM_006385 0,00253727 -1,43726 
PQLC2 NM_001040125 0,00254347 1,24127 
ANP32D NM_012404 0,00255285 1,56716 
C4orf21 NM_001099776 0,00266440 1,24278 
PRDM9 NM_020227 0,00271172 1,31456 
GGH NM_003878 0,00275410 1,25442 
HEATR5A NM_015473 0,00278813 -1,48617 
YWHAH NM_003405 0,00281954 -1,59518 
NTNG1 NM_001113226 0,00291745 1,20956 
PLIN5 NM_001013706 0,00335708 -1,62946 
ANAPC4 NM_013367 0,00336435 1,62386 
TDGF1 NM_003212 0,00358751 1,49898 
MSTO1 NM_018116 0,00368657 1,33383 
EPGN NM_001013442 0,00382952 1,20981 
OR5M8 NM_001005282 0,00385987 1,32054 
LOC554203 NR_024582 0,00388215 1,31648 
NEUROD6 NM_022728 0,00398597 1,26538 
ZNF770 NM_014106 0,00402564 1,24082 
FBLN2 NM_001004019 0,00411428 -1,44801 
PSG1 NM_006905 0,00416085 1,30342 
PDC NM_002597 0,00422332 1,31255 
OR2B2 NM_033057 0,00431390 1,30653 
HSPA1A NM_005345 0,00445131 -2,05673 
RNF212 NM_001131034 0,00460998 1,20705 
DEPDC1 NM_001114120 0,00466093 1,32625 
NKAIN3 NM_173688 0,00474477 1,25656 



83 

 

KCNMB1 NM_004137 0,00497043 1,35199 
PAM NM_000919 0,00505383 -1,70834 
CWH43 NM_025087 0,00518588 1,28434 
ASPM NM_018136 0,00533141 1,21152 
TECRL NM_001010874 0,00534041 1,22442 
ZNF789 NM_213603 0,00534288 1,26886 
APH1B NM_031301 0,00537866 -1,42597 
RFPL1 NM_021026 0,00541968 1,30382 
C1QTNF2 NM_031908 0,00552222 1,23653 
DIAPH3 NM_001042517 0,00554309 1,20472 
ECT2 NM_018098 0,00563176 1,23292 
GUCA1C NM_005459 0,00568026 1,32598 
THEM5 NM_182578 0,00569716 1,26697 
GPR177 NM_024911 0,00574411 -2,09465 
PAFAH1B2 NM_002572 0,00574690 -1,22676 
ADH1B NM_000668 0,00589059 1,2207 
HS3ST3B1 NM_006041 0,00603378 -1,55128 
NFIA NM_001134673 0,00603941 1,28335 
DDX43 NM_018665 0,00605905 1,25341 
DPP10 NM_020868 0,00612861 1,22736 
VANGL1 NM_138959 0,00626766 1,26724 
FDPS NM_001135821 0,00628832 1,21718 
OR6K3 NM_001005327 0,00633987 1,25973 
CRYGC NM_020989 0,00634639 1,26198 
FAM84A NM_145175 0,00641913 1,21 
A2ML1 NM_144670 0,00647838 1,20188 
SNX17 NM_014748 0,00650773 1,24052 
REM2 NM_173527 0,00651549 -1,32903 
TNFAIP8L3 NM_207381 0,00651670 1,20388 
FAM13A NM_014883 0,00654415 1,2412 
TRAIP NM_005879 0,00662957 1,28581 
SPC25 NM_020675 0,00670040 1,25323 
FLJ42875 NR_015440 0,00672154 1,21426 
DDAH1 NM_012137 0,00677129 1,23999 
MSH4 NM_002440 0,00682049 1,2513 
PMCHL2 NR_003922 0,00686487 1,33492 
IL2RA NM_000417 0,00697574 -1,70239 
GAFA3 AF220235 0,00704847 1,29724 
WNT9A NM_003395 0,00708555 1,24065 
ARPM1 NM_032487 0,00719699 1,31287 
FAM47E NM_001136570 0,00721870 1,2085 
C14orf101 NM_017799 0,00745450 -1,3805 
C4B NM_001002029 0,00750282 1,26511 
ANKRD7 NM_019644 0,00751449 1,24719 
DPY19L3 NM_207325 0,00756198 -1,35403 
IL1A NM_000575 0,00757115 1,48137 



84 

 

RARRES1 NM_206963 0,00776131 1,23856 
ZC3HAV1L BC020784 0,00776440 1,35187 
NCRNA00116 BC064430 0,00782590 1,24111 
AGBL3 NM_178563 0,00782984 1,37924 
ST20 NM_001100879 0,00787827 -2,04447 
CENPE NM_001813 0,00795380 1,20481 
FGG NM_021870 0,00797902 1,3068 
USP6NL NM_014688 0,00831755 -1,43049 
ADD3 NM_016824 0,00837718 -1,45249 
TPD52L2 NM_199360 0,00837818 -1,3688 
IGF1R NM_000875 0,00851417 -1,85188 
CCL26 NM_006072 0,00868155 1,3205 
AKTIP NM_001012398 0,00868185 -1,56268 
SSU72 NM_014188 0,00881506 -1,46923 
CXCR7 NM_020311 0,00883611 1,29479 
ST3GAL4 NM_006278 0,00894419 -1,29117 
UGT2B10 NM_001075 0,00898945 1,39402 
DNAH6 NM_001370 0,00899801 1,24399 
UNQ3104 AY358109 0,00902419 -1,49581 
SLCO6A1 NM_173488 0,00905758 1,27926 
CCL8 NM_005623 0,00909551 1,29783 
CTD-2090I13.4 BC062736 0,00960420 1,26541 
OR13C2 NM_001004481 0,00966809 1,59276 
UGT2B7 NM_001074 0,00968471 1,55453 
PRDX3 NM_006793 0,00969143 -1,29347 
FLJ32955 AK057517 0,00972576 1,24873 
PSIP1 NM_033222 0,00977382 -1,40486 
GPR111 NM_153839 0,00984050 1,30349 
C21orf74 AY077696 0,00984922 1,23823 
RP1 NM_006269 0,00989461 1,20504 
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ANEXO 6. Lista dos genes identificados como diferentemente expressos nos testes entre Q1 e Q4 
em relação a resposta ao clopidogrel. 
 

Gene  SeqRef p Variação (Q1 x Q4) 
ABO NM_020469 0,00018047 1,21216 
CYS1 NM_001037160 0,00025958 -1,35786 
SULT1A1 NM_177536 0,00087177 1,24651 
INSL3 NM_005543 0,00190497 1,34317 
ST13 NM_003932 0,00214096 -1,41369 
C19orf55 BC110893 0,00240172 1,20119 
C1orf85 NM_144580 0,00250510 -1,6559 
FAM20B NM_014864 0,00277479 -1,28094 
NFXL1 NM_152995 0,00413188 -2,2031 
HIST1H2BJ NM_021058 0,00472039 -1,29864 
MRPS33 NM_016071 0,00522778 -1,27487 
CA2 NM_000067 0,00556795 -1,77576 
TFDP2 NM_006286 0,00562650 -1,5927 
UBE2F NM_080678 0,00570120 -2,10766 
TRY6 NR_001296 0,00592480 1,3213 
NOP56 NR_027700 0,00633403 -1,44261 
MBP NM_001025081 0,00661063 1,34221 
GUCA2B NM_007102 0,00722702 1,20211 
MKRN1 NM_013446 0,00725619 -1,59038 
UBTD1 NM_024954 0,00755720 1,20584 
ELK4 NM_001973 0,00758065 -1,26606 
IGHMBP2 NM_002180 0,00761335 -1,73077 
ENDOD1 NM_015036 0,00766907 -1,34171 
ABCC3 NM_003786 0,00819440 -1,22942 
SPRR1A NM_005987 0,00846921 1,41247 
USP45 NM_001080481 0,00847200 -1,21259 
LY6H NM_001135655 0,00853194 1,22083 
ORAI3 NM_152288 0,00930185 1,24424 
HECTD3 NM_024602 0,00954037 -1,34018 
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ANEXO 7. Resumo AACC, Anaheim, EUA, 2010 
 
Blood transcriptome profile and antiplatelet drug resPONse studies in patients with acute 
myocardial infarction  
 
Author Block:, A. D. Luchessi1, V. N. Silbiger1, R. D. C. Hirata1, A. Carracedo2, M. Brión2,3, A. 
Iñiguez5, M. S. Bravo5, G. Bastos5,  L. G. Lima:Neto1, A.G.M.R. Souza4, M. H. Hirata1. 1Faculdade 
de Ciências Farmacêutica : Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil, 2Grupo de Medicina 
Xenómica,Universidade de Santiago de Compostela, CIBERER, Spain, 3Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela,  Spain ,4Instituto Dante Pazzanese do Estado de São 
Paulo, São Paulo, Brazil. 5Hospital Meixoeiro, Vigo, Spain. 
 
 
Background: Some patients with acute myocardial infarction (AMI) who undergo coronary 
angioplasty have low resPONse to antiplatelet drugs such as acetilsalicilic acid (AAS) and 
clopidogrel. This condition maybe partially explained by differences in drug pharmacokinetics and 
pharmacodynamics, including the pharmacogenetic profile.  
Objetctives: To investigate the relationship between resPONse to antiplatelet drugs and global 
RNAm gene expression in peripheral blood cells (PBC) in patients with AMI. 
Methods: Twenty:six AMI patents who undergo percutaneos coronary intervention (PCI) were 
recruted from Hospital doMeixoeiro, Vigo, Spain. Patients were treated crhonically with AAS (100 
mg/day) and clopidogrel (75 mg/day). Blood samples were drown before PCI to evaluate platelet 
reactivity and RNA extraction. Platelet reactivity was measured using VerifyNow AAS for AAS 
and P2Y12 for clopridogrel assays (Accumetrics, USA) kits. RNA was extracted from PBC using 
PAXgene Blood RNA kit (Qiagen, USA) and the automated Qiacube system (Qiagen, USA). 
Transcriptome analysis was carried out using the Affymetrix GeneChip Human Exon 1.0 ST array 
(Affymetrix, USA). Signals were quartile:normalized by the Partek genomic suit software (Partek 
incorporated, USA). Functional interpretation in terms of biological process, molecular interaction 
and disease processes were performed by the Ingenuity Systems software v. 8.4 (Ingenuity, USA). 
Results: Platelet resPONse to clopridogrel (PRU) and to AAS (ARU) values were categorized in 
quartiles. For clopidogrel, PRU quartile 1 (Q1) and 4 (Q4) were 121±42 and 301±46, respectively. 
For AAS, ARU values were 384±6 and 504±34, in the Q1 and Q4, respectively. After 
normalization, filtering and statistics analysis of transcriptomic data, 29 genes were differentially 
expressed, with 1.2 fold change, between Q1 and Q4 (p<0.01) PRU values. For ARU data, 117 
genes were differentially expressed between (Q1 vs Q4 (p<0.01). Functional analysis showed that 
17 genes were differently expressed (11 upregulated and 6 downregulated) when ARU Q1 and Q4 
quartiles values were compared (p<0.01). Two genes were upregulated and 7 were downregulated 
by functional analysis after comparison of the PRU Q1 and Q4 quartile data.  
Conclusion: These results suggest that differences in platelet resPONses to AAS and clopidogrel 
influence gene expression in PBC, and transcriptome analysis of antiplatelet drugs may provide 
evidences for new markers useful for monitoring antiplatelet therapy in AMI individuals undergo 
angioplasty. 
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ANEXO 8. Resumo Conferencia de Santorine, Grecia 2010 
 
Clopidogrel resPONse is affected by ABCC3 expression but not ABCB1 in CAD patients 
 
AD Luchessi1, VN Silbiger1, RDC. Hirata1, A Carracedo2, M Brión2,3, A Iñiguez5, MS Bravo5, G 
Bastos5, AGMR Sousa4, MH Hirata1. 1School of Pharmaceutical Sciences – University of Sao 
Paulo, Sao Paulo, Brazil, 2Grupo de Medicina Xenómica,Universidade de Santiago de Compostela, 
CIBERER, Spain, 3Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Spain 
,4Instituto Dante Pazzanese do Estado de São Paulo, São Paulo, Brazil. 5Hospital Meixoeiro, Vigo, 
Spain. 
 
 
Introduction: ABCB1 and ABCC3 genes are members of ATP:binding cassette (ABC) family that 
might be associated with inadequate generation of active metabolites, therefore limiting intestinal 
absorption and resulting in failure in antiplatelet resPONse with clopidogrel treatment. 
Objective: Investigate the influence of the clopidogrel therapy in the ABCB1 and ABCC3 gene 
expression in patients with coronary arterial disease (CAD), using peripheral blood cells (PBC) as a 
model. 
Methods: Twenty:six CAD patients who undergo percutaneal coronary intervention (PCI) were 
selected at Hospital do Meixoeiro, Vigo, Spain. Patients were treated chronically with clopidogrel 
(75 mg/day). Peripheral blood samples were drawn before PCI to evaluate platelet reactivity and 
RNA extraction. Platelet reactivity was measured in PRU with VerifyNow P2Y12 for clopidogrel 
assays (Accumetrics, USA). PBC total RNA was extracted with PAXgene Blood RNA kit (Qiagen, 
USA) in the automated Qiacube system (Qiagen, USA). ABCC3 and ABCB1 RNAm expression 
were measured by Taqman Real time PCR (Applied Biosystems, USA), using GAPD as 
endogenous reference. 
Results: Platelet aggregation resPONse to clopidogrel was categorized in quartiles. FIRSt quartile 
(Q1) patients with 121±42 PRU were classified as good resPONders, and fourth quartile (Q4), were 
considered nonresPONders, with values of 301±46 PRU. No change was observed in the ABCB1 
expression comparing Q1 and Q4 (p>0.05). However, ABCC3 was 1.7 times more expressed in the 
Q1 than Q4 (p<0.05). Linear regression analysis demonstrated that patients with low ABCC3 
RNAm expression (2:∆Ct < 0.0025) have an average decrease of 73 PRU (p<0.05) and logistic 
regression showed that these individuals have reduced risk for poor resPONse to clopidogrel (OR: 
0.06, 95% CI: 0.006:0.522). 
Conclusion: ABCC3 RNAm was significantly more expressed in patients with poor clopidogrel 
resPONse. This study suggests that ABCC3 is involved in clopidogrel efflux, possibly associated 
with a lower bioavailabilty to hepatic formation of active metabolites. 
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André Ducati Luchessi 
Curriculum Vitae 
_____________________________________________________________________________________ 
Dados Pessoais 
 
Nome            André Ducati Luchessi 
Filiação            Wladimir Luchessi e Maria Cristina Ducati Luchessi 
Nascimento            05/04/1982 - São Caetano do Sul/SP – Brasil 
Carteira de Identidade  335520935 SSP - SP - 28/03/2006 
CPF            30489740839 
CRFSP      4129 
CAM      04024345341-8 
Título de eleitor    2624767101/16 Zona 306 Seção 54 
Endereço residencial Rua Desembargador José Gomes da Costa, 1884 apto 1304 
 Capim Macio – Natal 
 59082-140, RN – Brasil 
 Telefone: 11 87442625 
Endereço profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 17 superior 
 Butantã – São Paulo 
 05508-000, SP – Brasil 
 Telefone: 11 30913660 
Endereço eletrônico  
 e-mail para contato : adluchessi@usp.br 
 e-mail alternativo : adluchessi@uol.com.br 
 

Formação Acadêmica/Titulação 
 
2008         Doutorado em Ciências Farmacêuticas.  
 Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil 
 Título: Análise Farmacogenômica de pacientes submetidos à dupla antiagregação 

plaquetária 
 Orientador: Mario Hiroyuki Hirata 
 Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 
2001 – 2008  Graduação em Farmácia Bioquímica.  
 Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil 
 
2006 – 2007  Graduação em Farmácia.  
 Universidade de Santiago de Compostela, USC, Espanha 
 

Formação complementar 
 
2010 – 2010  Curso de curta duração em Aplicações da Citometria de Fluxo.  
 Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil 
 
2007 – 2007  Curso de curta duração em Aplicación da Bioinformática em Acicultura, a Gripe Aviaria 

(H5N1), Microarray e SNPs.  
 Universidade de Santiago de Compostela, USC, Espanha 
 
2006 – 2006  Curso de curta duração em I Curso Teórico Atualização em Biologia Molecular.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 
 
2005 – 2005  Extensão universitária em VIII Campanha Nacional Gratuita de Diabetes.  
 Associação Nacional de Assistência Ao Diabético, ANAD, Brasil 
 
2005 – 2005  Extensão universitária em 5 Campanha de Controle de Diabetes.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 
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2005 – 2005  Curso de curta duração em Multiplicadores para Uso Racional Medicamentos.  
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, Brasil 
 
2004 – 2004  Extensão universitária em VII Campanha Nacional Gratuita de Diabetes.  
 Associação Nacional de Assistência Ao Diabético, ANAD, Brasil 
 
2004 – 2004  Curso de curta duração em Advanced Laboratory Methods for Identification.  
 Center for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta, Estados Unidos 
 
2003 – 2003  Extensão universitária em VI Campanha Nacional Gratuita Em Diabetes.  
 Associação Nacional de Assistência Ao Diabético, ANAD, Brasil 
 
2003 – 2003  Curso de curta duração em Manuseio e Descarte de Resíduo Biológico.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 

 
2003 – 2003  Extensão universitária em III Campanha de Diabetes.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 
 
2002 – 2002  Extensão universitária em V Campanha Nacional Gratuita Em Diabetes.  
 Associação Nacional de Assistência Ao Diabético, ANAD, Brasil 
 
2002 – 2002  Curso de curta duração em I Curso Interno de Biologia Molecular.  
 Laboratório de Biologia Molecular Aplicada Ao Diagnóstico FCF USP, LABMAD, Brasil 
 
2001 – 2001  Curso de curta duração em Genoma Humano Perspectiva Para Diagnóstico Clínico.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 
 
2001 – 2001  Extensão universitária em I Campanha de Diabetes e Colesterol.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 
 
2001 – 2001  Curso de curta duração em Fatores genéticos que influenciam na resposta terapêutica.  
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP, Brasil 
 
1997 – 1997  Curso de curta duração em Férias na Universidade.  
 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, São Paulo, Brasil 
 

Atuação profissional 
 

2002 Universidade de São Paulo – USP 
Vínculo institucional 
  
2008 – Atual   Vínculo: Doutorando , Enquadramento funcional: Aluno de Doutorado , 

Carga horária: 40,  Regime: Integral  
2001 – 2006    Vínculo: Aluno de Iniciação Científica , Enquadramento funcional: 

Estagiário , Carga horária: 20,  Regime: Parcial  
 
Atividades 
  
07/2005 – 08/2006 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Participação em projetos: 
 Construção de um vetor para expressão das proteínas G,M e N do vírus da Raiva na forma de 

Quimera para a utilização no diagnostico. 
 
07/2004 – 06/2005 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Participação em projetos: 
 Nova estratégia de Baciloscopia utilizando proteína verde para identificação 
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07/2003 – 06/2004 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 

 Participação em projetos: 
 Avaliação de um novo método de detecção e identificação do complexo M. tuberculosis e 

complexo M. avium 
 
07/2002 – 06/2003 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
 Participação em projetos: 
 Padronização de um método de detecção e identificação dos complexos M. tuberculosis e M. 

avium utilizando PCR competitivo e hibridação com sondas marcadas não radioativas. 
 
09/2001 – 08/2006 Estágio, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Análises 

Clínicas e Toxicológicas 
 Estágio:  
 Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico 
 

2. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo – FCF-
USP 

Vínculo institucional 
  
2002 – 2004    Vínculo: Coordenador , Enquadramento funcional: Coordenador , Carga 

horária: 20,  Regime: Parcial  
 
Atividades 
  
12/2004 – 01/2006 Projetos de pesquisa, Departamento de Farmácia, Laboratório de 

Captação de Publicidade de Medicamento 
 Participação em projetos: 
 II Etapa do Projeto de Captaçao e Monitoração de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária 
 
09/2002 – 02/2004 Projetos de pesquisa, Departamento de Farmácia, Laboratório de 

Captação de Publicidade de Medicamento 
 Participação em projetos: 
 I Etapa do Projeto de Monitoração de Propaganda e Publicidade de Medicamentos 
 

3. Uniformed Services University Of The Health Sciences - USUHS 
___________________________________________________________________________

_ 
Vínculo institucional 
  
2002 - 2003    Vínculo: Estagiário , Enquadramento funcional: Estagiário , Carga horária: 

40,  Regime: Integral  
___________________________________________________________________________ 
Atividades 
  
12/2002 - 02/2003 Estágio, Department Of Medicine, Division Of Nephrology 
 Estágio:  
  Division of Nephrology 
 

4. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela - CHUSC 
___________________________________________________________________________

_ 
Vínculo institucional 
  
2007 - 2007    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Estagiario , Carga 

horária: 20,  Regime: Parcial  
 
___________________________________________________________________________ 
Atividades 
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03/2007 - 07/2007 Estágio, Laboratório Central 
 Estágio:  
 Estagio no Laboratório Central do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 
 

5. Grupo de Medicina Xenómica - GMX 
___________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2008 - 2008    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Aluno de doutoramento , 

Carga horária: 20,  Regime: Parcial  
 

6. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo - CHUV 
___________________________________________________________________________

_ 
Vínculo institucional 
  
2008 - 2008    Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Aluno de doutoramento , 

Carga horária: 20,  Regime: Parcial  
 

7. Universidade de Santiago de Compostela - USC 
___________________________________________________________________________ 
Vínculo institucional 
  
2009 - 2009    Vínculo: Aluno de doutorado , Enquadramento funcional: Aluno , Carga 

horária: 40,  Regime: Integral  
_____________________________________________________________________________________
Projetos 
 
2005 - 2006 Construção de um vetor para expressão das proteínas G,M e N do vírus da Raiva na 

forma de Quimera para a utilização no diagnostico. 
 Descrição: Construção de um vetor para expressão das proteínas G,M e N do vírus da Raiva na 
forma de Quimera para a utilização no diagnostico. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (0); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: André Ducati Luchessi (Responsável); ;  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
 
2004 - 2005 Nova estratégia de Baciloscopia utilizando proteína verde para identificação 
 Descrição: Nova estratégia de Baciloscopia utilizando proteína verde para identificação 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (0); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: André Ducati Luchessi (Responsável); ;  
Financiador(es):  
 
2004 - 2006 II Etapa do Projeto de Captação e Monitoração de Produtos Sujeitos a Vigilância 

Sanitária 
 Descrição: II Etapa do Projeto de Captação e Monitoração de Produtos Sujeitos a Vigilância 
Sanitária 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (0); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: André Ducati Luchessi (Responsável); ;  
Financiador(es):  
 
2003 - 2004 Avaliação de um novo método de detecção e identificação do complexo M. tuberculosis 

e complexo M. avium 
 Descrição: Avaliação de um novo método de detecção e identificação do complexo M. tuberculosis 
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e complexo M. avium 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (0); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: André Ducati Luchessi (Responsável); ;  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
 
2002 - 2003 Padronização de um método de detecção e identificação dos complexos M. tuberculosis 

e M. avium utilizando PCR competitivo e hibridação com sondas marcadas não 
radioativas. 

 Descrição: Padronização de um método de detecção e identificação dos complexos M. tuberculosis 
e M. avium utilizando PCR competitivo e hibridação com sondas marcadas não radioativas. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (1); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: André Ducati Luchessi (Responsável); ;  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
 
 
2002 - 2004 I Etapa do Projeto de Monitoração de Propaganda e Publicidade de Medicamentos 
 Descrição: I Etapa do Projeto de Monitoração de Propaganda e Publicidade de Medicamentos 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (0); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: André Ducati Luchessi (Responsável); ;  
Financiador(es):  
_____________________________________________________________________________________
Áreas de atuação 
 
1. Propaganda e Publicidade de Medicamento 
2. Farmacogenômica 
3. Cardiologia Genômica 
4. Biologia molecular aplicada ao diagnóstico 
_____________________________________________________________________________________ 
Idiomas 
 
Inglês Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Bem 
 
Espanhol Compreende Bem, Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem 
 
Português Compreende Bem, Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Prêmios e títulos 
 
2010 Menção Honrosa, II Simpósio Internacional de Genética Clínica da UFRN 
 
2004 Menção Honrosa, XII Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de 

São Paulo 
 
2003 Menção Honrosa, XI Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de 

São Paulo 
 
2003 Primeiro Lugar na área de Análises Clínicas e Toxicológicas, VIII Semana de Ciência e 

Tecnologia da FCF-USP 
 
Produção em C, T& A 
____________________________________________________________________________________ 
Produção bibliográfica 
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