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RESUMO 

GUIMARAES, E. S. Efeitos de hipolipemiantes sobre a expressão de genes envolvidos 
no processo inflamatório em indivíduos diabéticos e dislipidêmicos. 2013. 80 f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 
No presente estudo foram avaliados o perfil lipídico, inflamatório e expressão gênica 
antes e após cada fase de tratamento de indivíduos hipercolesterolêmicos (HC) com 
(n=47) e sem (n=37) DM2, e 36 normolipidêmicos (NL). No grupo DM2, foi avaliado o 
perfil glicêmico. O grupo HC foi orientado a fazer dieta e a não utilizar hipolipemiantes 
por 4 semanas (fase basal, B), a seguir, tratados com ezetimiba (E: 10mg/d/4sem), 
sinvastatina (S: 10mg/d/8sem) e sinvastatina e ezetimiba (SE: 10mg cada/d/4sem). O 
grupo DM2 foi tratado com S (10 ou 20mg/d/4sem) e SE. No plasma foi quantificado, 

TNF-, IL1β, IL-6, IL-8, MMP9, MCP1, sICAM1, sVCAM1, e-selectina, leptina, PAI-1, 
resistina e adiponectina e PCRus. A expressão de mRNA de TNFA, MMP9, MCP1, IL6, 
IL1B, ICAM1, VCAM1, PAI1, LEP, RETN, ADIPOR1 e ADIPOR2 foi quantificada em células 
mononucleares por PCR em tempo real. No grupo HC, o colesterol total, LDL-c e apoB 
foram reduzidos em todas as fases, em comparação com o B (p<0,05). No grupo DM2, 
o tratamento com SE reduziu o colesterol total, LDL-c e apoB em comparação com S 
(p<0,05), o perfil glicêmico não foi alterado. No grupo HC, SE reduziu a concentração 
plasmática de adiponectina quando comparado com as outras fases (p<0,001). A 
expressão de IL6 foi maior no grupo HC que no grupo NL, e, ao contrário, a expressão 
de IL1B foi maior no grupo NL (p<0,05). A expressão de IL6 foi maior no tratamento S 
do grupo com maior resposta de LDL-c (tercil T3>50%, p=0,044) em comparação com o 
grupo com menor resposta (tercil T1<42%). No grupo DM2, PCRus, sICAM-1 e e-
selectina foram reduzidos e sVCAM-1 aumentado, pelo tratamento SE (p<0,05). A 
expressão de MMP9 foi diminuída na fase SE (p<0,05). PAI1, ICAM1, RETN e ADIPOR1 
tiveram maior, e IL6 menor, expressão no grupo que utilizou 20mg que no grupo de 
10mg de sinvastatina (p<0,05). Observou-se também que o grupo com maior resposta 
(T3: redução de LDL-c>30%) teve menor expressão de LEP e ADIPOR1 na fase S, 
comparado com o grupo com menor resposta (T1: redução de LDL-c<20%) (p<0,05). A 
expressão de PAI1, VCAM1, RETN LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 foi maior nas fases S e SE, 
no grupo DM2 que no grupo HC (p<0,05). Em conclusão, a expressão de IL6 é maior em 
dislipidêmicos, e de IL1B maior em normolipidêmicos. A sinvastatina reduz a expressão 
de IL6 e a concentração de adiponectina em dislipidêmicos. Em diabéticos, a ezetimiba 
reduz a concentração de PCRus, sICAM-1 e e-selectina, e a expressão de MMP9, 
ADIPOR1 e LEP. Diabéticos tem maior expressão de PAI1, VCAM1, RETN, LEP, ADIPOR1 
e ADIPOR2 que dislipidêmicos.  
 
Palavras-chaves: diabetes; dislipidemia; hipolipemiantes; expressão gênica. 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

GUIMARAES, E. S. Lipid-lowering effects on gene expression involved in the 
inflammatory process in type 2 diabetes and dyslipidemic individuals. 2013. 80 f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 
We evaluated lipid, inflammatory profiles, and gene expression before and after each 
treatment of hypercholesterolemic subjects (HC) with (n=47) and without (n=37) 
T2DM and 36 normolipidemics (NL). The glycemic profile was evaluated in T2DM 
group. The HC group had a low fat diet, without lowering-cholesterol drugs during four 
weeks (baseline). Afterwards, this group was treated with ezetimibe (E: 
10mg/day/4weeks), sinvastatin (S: 10 mg/day/8weeks), and combined E and S (SE: 
10mg each/day/4weeks). The T2DM group was treated with S (10 or 
20mg/day/4weeks) and SE. Plasma levels of TNF-α, IL1β, IL-6, IL-8, MMP9, MCP1, 
sICAM1, sVCAM1, e-selectin, leptin, PAI-1, resistin and adiponectin and hsCRP were 
measured. TNFA, MMP9, MCP1, IL6, IL1B, ICAM1, VCAM1, PAI1, LEP, RETN, ADIPOR1 e 
ADIPOR2 mRNA expression in mononuclear cells were quantified by real time PCR. In 
the HC group, total cholesterol, LDL-C and apoB were reduced in all stages, compared 
with baseline (p<0.05). In T2DM group, SE treatment reduced total cholesterol, LDL-C 
and apoB compared with S (p<0.05), glycemic profile was not changed. In HC group, SE 
reduced plasma adiponectin compared to the other phases (p<0.001). IL6 expression 
was higher in HC group, and instead, IL1B expression was higher in NL group (p<0.05). 
IL6 expression was higher in S with higher LDL-c lowering group (tertile T3>50%, p = 
0.044) compared with the lower LDL-c lowering group (tertile T1<42%). In the group 
DM2, hsCRP, sICAM and e-selectin were reduced and sVCAM increased by treatment 
SE (p<0.05). MMP9 expression was reduced in the SE (p<0.05). PAI1, ICAM1, RETN, 
ADIPOR1 and ADIPOR2 had higher, and IL6 lower, expression in the 20mg simvastatin 
group than 10mg group (p <0.05). It was also observed that the higher LDL-c lowering 
group (T3: reduction of LDL-C>30%) had lower LEP and ADIPOR1 expression in S phase, 
compared with the lower LDL-c lowering group (T1: reduction of LDL-C<20%) (p <0.05). 
PAI1, VCAM1, RETN LEP, ADIPOR1 and ADIPOR2 expression was higher in S and SE in 
T2DM group than in the HC group (p<0.05). In conclusion, IL6 expression is increased 
and IL1B decreased in dyslipidemia. Simvastatin reduces IL6 expression and 
adiponectin levels in dyslipidemic. In T2DM, ezetimibe reduces hsCRP, sICAM-1 and E-
selectin levels and MMP9, ADIPOR1 and LEP expression. T2DM have higher PAI1, 
VCAM1, RETN, LEP, ADIPOR1 and ADIPOR2 expression of than dyslipidemics. 
 

Keywords: diabetes; dyslipidemia; lipid-lowering drugs; gene expression 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A diabete representa um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

defeitos na secreção, ação ou ambos, da insulina. A hiperglicemia crônica da diabete 

resulta em danos que podem ser de curto prazo, como perda de peso, poliúria, 

polidipsia, sensibilidade aumentada a infecções, e de longo prazo, como retinopatia 

com potencial perda de visão, nefropatia que pode resultar na disfunção renal, 

neuropatia periférica com risco de úlceras e amputações nos membros e artropatia 

neuropática, neuropatia autônoma causando sintomas gastrintestinais, genitourinárias 

e cardiovasculares, e disfunção sexual (ADA, 2013). 

Pacientes com diabete tem uma incidência maior de doença aterosclerótica 

cardiovascular periférica arterial e doença cerebrovascular, assim como hipertensão e 

anormalidades no metabolismo de lipoproteínas (ADA, 2013). 

A estimativa global de diabete nos adultos foi de 366 milhões de pessoas (6,4% da 

população) em 2011, e esse valor é estimado em 522 milhões em 2030 (7,7% da 

população) (IDF, 2011). No Brasil, o Censo de Diabetes realizado pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes em parceria com o IBGE estimou, em 2012, 12 milhões de 

pessoas afetadas (6% da população) (SBD, 2012). 

A diabete tipo 2 (DM2) é a forma predominante e abrange cerca de 80-90% dos 

casos (ADA, 2013; SBD, 2012). O aumento da prevalência de DM2 está intrinsicamente 

relacionada o aumento da idade, o estilo de vida, como o sedentarismo, aumento na 

ingesta de alimentos ricos em carboidratos e gorduras saturadas (ADA, 2013; Colagiuri 

et al., 2009).  

 

PATOGÊNESE DA DIABETE 

O aumento da concentração plasmática de glicose, como ocorre no período 

absortivo, estimula a liberação de insulina. A insulina estimula a captação de glicose 

principalmente pelos tecidos hepático e muscular, e suprime a produção endógena de 

glicose. O glucagon, por sua vez, também exerce papel importante na homeostase da 

glicose, liberando a glicose armazenada no fígado no estado pós-absortivo. Em 

condições de hiperinsulinemia, a produção de glucagon é inibida, a produção hepática 

de glicose é reduzida (DeFronzo, 2004). 
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As ações metabólicas da insulina são, em grande parte, mediadas pelas vias de 

sinalização PI3K/MAPK, promovendo a captação da glicose no músculo estriado pela 

estimulação da translocação do transportador GLUT4. A insulina estimula a produção de 

ácido nítrico (NO), endotelina-1 (ET-1) e estimula a reabsorção de sódio e água no 

endotélio vascular (Muniyappa et al., 2012). A secreção da insulina induzida pelos 

hormônios GIP e GLP1 é um fator importante na regulação da homeostase da glicose 

(Retnakaran et al., 2012; Schäfer et al., 2012).  

Além da redução das concentrações circulantes de glicose, a insulina tem efeito 

antilipolítico, que faz aumentar a captação de glicose no músculo estriado e contribui 

com a inibição da produção hepática de glicose; e antiapoptótico, ao melhorar a função 

das células β do pâncreas, e estimular proliferação destas células (DeFronzo, 2004; 

Tesauro et al., 2011; Retnakaran et al., 2012). 

O tecido adiposo visceral (TAV) também participa a homeostase da glicose pela 

regulação da liberação de ácidos graxos livres a partir de triglicerídeos. Esse tecido 

produz adipocinas, que reduzem a sensibilidade à insulina no músculo estriado e no 

fígado (Tesauro et al., 2011). 

A resistência à insulina reduz a secreção e a ação de ambos GIP e GLP1, 

comprometendo a homeostase da glicose (Retnakaran et al., 2012; Schäfer et al., 2012). 

No tecido adiposo, leva ao aumento da lipólise, com subsequente aumento de glicerol e 

ácidos graxos livres na corrente sanguínea, que por sua vez, contribuem para o 

aumento da resistência à insulina nos músculos estriados e o aumento da produção 

hepática de glicose (DeFronzo, 2004; Tesauro et al., 2011). Em indivíduos resistentes a 

insulina, há um desbalanço nas ações da insulina, há maior produção e liberação de ET-1 

em detrimento de NO, promovendo a aterogênese (Tousoulis et al., 2007) 

A hiperglicemia induz a expansão do TAV, ao aumentar o número e o tamanho 

dos adipócitos, aumentar a infiltração de células mononucleares, e a diferenciação e 

apoptose de adipócitos (Wellen et al., 2003; Vykoukal et al., 2011). Dessa forma, o 

tecido adiposo secreta citocinas, fatores de crescimento e outras moléculas biotivas, 

como a interleucina 6 (IL-6), o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a proteína C 

reativa (PCRus), inibidor do ativador de plasminogênio 1 (PAI-1), adiponectina, leptina, 

entre outros, capazes de regular o metabolismo de glicose e de lipídios (Pickup et al., 

2000; Torres et al., 2003; Wellen et al., 2003). A expansão do TAV também produz 

espécies reativas de oxigênio derivadas de NADPH oxidase que resulta no 



3 

 

desenvolvimento de estresse oxidativo sistêmico e anormalidades metabólicas 

(Colagiuri et al., 2009; Hansen et al., 2010; Tesauro et al., 2011). 

As proteínas de fase aguda são produzidas e secretadas primeiramente pelos 

hepatócitos como resposta inflamatória aguda ao tecido danificado. A PCRus é uma 

proteína de fase aguda e tem potencial papel na patogênese da lesão ateromatosa. É 

considerada um preditor independente de complicação cardiovascular e tem sido 

também implicada no desenvolvimento e evolução de DM2 (Torres et al., 2003; 

Emerging Risk Factors Collaboration, 2012). 

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatoria expressa em células endoteliais, 

musculares lisas e adipócitos, induz a migração de macrogafos para o tecido adiposo e a 

adesão de leucócitos ao endotélio, prejudica a ação da insulina no transporte de glicose 

no tecido adiposo (Lofgren et al., 2000; Schenk et al., 2008; Tesauro et al., 2011). 

Através das vias inflamatórias dependentes de NF-κβ, o TNF-α induz as células 

endoteliais a expressar molécula de adesão vascular células 1 (VCAM1), endotelina 1 

(ET-1), e células musculares lisas a expressar metaloproteinases de matriz (MMPs), 

contribuindo para a desestabilização da placa ateromatosa, e suprimindo a expressão 

de óxido nítrico sintase (NOS), também através da inibição da ação da insulina (Schenk  

et al., 2008; Alexandraki et al., 2010; Tesauro et al., 2011; Pires et al., 2012). 

A IL-6 exerce efeitos estimuladores múltiplos no crescimento celular e 

inflamatório, estando envolvida no início e na manutenção da resposta inflamatória 

aguda, aumenta o metabolismo da glicose, direta e indiretamente por sua ação nas 

células musculares estriadas, adipócitos, hepatócitos e células beta pancreáticas 

(Scheller et al., 2006). A interleucina 1 (IL-1β) é uma citocina proinflamatória mediadora 

precoce da inflamação em indivíduos com histórico de doenças cardiovasculares e o 

aumento de IL-1β e IL-6 está associado com maior risco de indivíduos obesos 

desenvolverem diabetes (Spranger et al., 2003; Wæhere et al., 2004).  

PAI-1 é uma proteína determinante no processo fibrinolítico, expressa 

principalmente pelo tecido adiposo, que inibe a atividade dos ativadores do 

plasminogênio para prevenir a superprodução de plasmina (Pires et al., 2012). Está 

relacionada com o TAV e triglicerídeos e aumentada no diabete, mas o processo pelo 

qual os adipócitos secretam grandes quantidades de PAI-1 ainda não está claro. Há 

indícios que a plasmina pode destruir a membrana basal dos adipócitos, deixando 

espaço para seu crescimento (Pires et al., 2012; Poplis, 2011). A expressão de PAI-1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Emerging%20Risk%20Factors%20Collaboration%5BCorporate%20Author%5D
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expressão está aumentada, na placa aterosclerótica, e pode contribuir para seu 

desenvolvimento por produzir uma matriz de fibrina, que contribui para a adesão de 

células mononucleares e LDL-ox, e promove a proliferação de células musculares lisas 

(Poplis, 2011). A adiponectina é uma adipocina produzida principalmente, no tecido 

adiposo. A adiponectina estimula a produção de NO, reduz a expressão de moléculas de 

adesão em células endoteliais e diminui a produção de citocinas pelos macrófagos ao 

inibir a sinalização de NF-κβ, suprime a transformação de macrófagos em células 

espumosas (Hansen et al., 2010;). A adiponectina se liga a dois receptores 

transmembrana ADIPOR1 e ADIPOR2, sendo o primeiro predominante expresso no 

músculo estriado e o segundo, no fígado (Ouchi et al., 2007). É considerada 

antiinflamatória e potencialmente antiaterogênica (Yi et al., 2011; Luo et al., 2012). A 

adiponectina circulante está diminuída em indivíduos obesos, com resistência à insulina 

ou DM2 e com doença coronariana (Yi et al., 2011; Luo et al., 2012).  

A resistina é outra importante adipocina expressa no tecido adiposo e em 

monócitos. A concentração plasmática de resistina está positivamente correlacionada 

com a de marcadores inflamatórios pró-aterogênicos, como IL-6, TNF-α, ET-1, VCAM-1 e 

proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1) (Hivert et al., 2008; Fargnoli et al., 2010; 

Luo et al., 2012). O aumento de resistina plasmática está relacionado com maior risco 

cardiovascular, angina instável e com prognóstico ruim para DAC (Fargnoli et al., 2010; 

Luo et al., 2012). 

A leptina é uma adipocina expressa e secretada principalmente pelos adipócitos, 

cuja função fundamental é a regulação do apetite (Myers et al., 2008). Está implicada 

em diversos processos aterogênicos, como aumento da agregação plaquetária, 

trombose, aumento da produção de citocinas, como TNF-α e IL-6 (Hansen et al., 2010; 

Agrawal et al., 2011). 

A MCP-1, também conhecida como quimiocina ligante 2 (CCL2) é uma das 

quimiocinas responsáveis pelo recrutamento de monócitos para o tecido adiposo, 

predominantemente produzida por macrófagos e células endoteliais (Kanda et al., 

2006). Esse recrutamento e consequente aumento de sua expressão é responsável pela 

amplificação do estado inflamatório e aumento da resistência insulínica associado à 

obesidade (Kanda et al., 2006). 

Os mecanismos de hiperglicemia, hiperinsulinemia, altas concentrações 

plasmáticas de triglicérides e de fatores da resposta inflamatória como a PCRus já 
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explicados anteriormente podem ser resumidos na figura 1, que ilustra de os eventos 

macrovasculares gerais que podem contribuir para a aterosclerose. 

 

  

 

Figura 1. Mecanismos que podem contribuir para o progresso da aterosclerose.  CRP: 

proteína C-reativa; FFA: free fatty acids, HDL: lipoproteína de alta densidade; TNF-α: 

fator de necrose tumoral alfa; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogênio; VLDL: 

lipoproteína de muito baixa densidade. Fonte: Libby et al., 2002 

 

DIABETE, DISLIPIDEMIA E ATEROSCLEROSE 

A dislipidemia da diabetes é caracterizada por aumento de triglicerídeos (TG) e 

de lipoproteína de baixa densidade (LDL) pequenas e densas, e redução de lipoproteína 

de alta densidade (HDL). Esse perfil lipídico aterogênico contribui para o aumento do 

risco cardiovascular em pessoas com DM2 (Krauss, 2004; Miller et al., 2010; Arca et al., 

2012). 

Como comentado anteriormente, a resistência à insulina aumenta a mobilização 

de ácidos graxos dos adipócitos para o fígado, onde são utilizados como substratos para 

a síntese de TG. Também ocorre aumento da expressão hepática de apolipoproteína B 

(apo B) que é incorporada juntamente com os TG e colesterol na lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL) (Dunn, 2010). Os TG da VLDL sofrem hidrólise pela lipoproteína 

lipase dando origem à lipoproteína de densidade intermediaria (IDL) e principalmente 

as partículas de LDL circulantes.  

Na diabete há aumento da proteína de transferência de colesteril éster (CETP) 

que é responsável pela troca de colesteril éster da HDL para VLDL e LDL, em troca por 

TG  (Krauss, 2004). Dessa forma, as LDL tornam-se mais ricas em colesterol esterificado 
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(menores pequenas e mais densas) e, portanto, mais aterogênicas e mais suscetíveis à 

oxidação (Krauss, 2004; Dunn, 2010; Miller et al., 2010). As HDL ficam mais ricas em TG 

e sofrem maior taxa de captação hepática, observando-se redução de HDL circulante. 

As células endoteliais constantemente produzem substâncias vasoativas e 

tróficas, como tromboxanas, endotelina 1, prostaciclina I, NO, peróxido de hidrogênio e 

outras, que controlam o crescimento das células musculares lisas vasculares, a função 

plaquetária e a coagulação e a inflamação (Mestas et al., 2008; Campbell et al., 2010). 

Em resposta a estímulos como hiperglicemia e aumento de ácidos graxos livres, a 

função das células endoteliais é desregulada, havendo aumento de expressão de 

moléculas de adesão, de síntese de fatores pró-inflamatórios e pró-trombóticos, de 

estresse oxidativo, e modulação alterada do tônus vascular (Mestas et al., 2008; 

Campbell et al., 2010). Essa disfunção endotelial ocorre precocemente no processo 

aterogênico e contribui para a formação, progressão e complicações da placa 

aterosclerótica (Mestas et al., 2008). 

A oxidação de LDL circulantes leva a formação de partículas de LDL oxidada 

(LDLox) que se acumulam na camada íntima das artérias, ativam as células endoteliais e 

aumentam a expressão de moléculas de adesão, como o VCAM1, e a secreção de 

quimiocinas, como o MCP-1, contribuindo para o recrutamento local de leucócitos 

(Libby et al., 2010; Sitia et al., 2010). Quando macrófagos infiltram-se camada intima do 

endotélio onde está se formando a placa aterosclerótica, eles aumentam a captação de 

LDLox e formam as células espumosas, importantes no processo de secreção de 

mediadores inflamatórios, como metaloproteinases e fator tissular (Mestas et al., 2008; 

Libby et al., 2010), como apresentado na figura 2. A interação de LDLox e a CRP forma 

um complexo pró-aterogênico que acelera o desenvolvimento da aterosclerose (Libby 

et al., 2010).  
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Figura 2. Ação monocitária no processo de aterosclerose. Fonte: Libby et al., 2010 

 

No trabalho de Ray e colaboradores (2009), foram observadas placas 

ateroscleróticas de indivíduos diabéticos com maior infiltrado celular inflamatório e 

área necrótica, quando comparados com indivíduos não-diabéticos. Nesse estudo, 

também foi observada expressão aumentada de TNF-α na placa aterosclerótica (Ray et 

al., 2009). 

As proteínas inflamatórias de fase aguda, como a CRP e MMPs extracelular 2 e 9, 

produzidas por macrófagos, estão implicadas na ruptura de placas ateroscleróticas, uma 

vez que as MMPs estão envolvidas na degradação de matriz celular e colágeno, 

presentes na capa fibrosa da placa ateromatosa (Ray et. al, 2009). A manutenção da 

condição inflamatória, indicada pelo aumento das concentrações de PCRus, é um 

estímulo para ativação de moléculas de MMP-9, ambas aumentadas no plasma de 

pacientes com placas instáveis (Cuccurullo et al., 2006). 

 

HIPOLIPEMIANTES 

Além do tratamento da diabetes para reduzir as complicações a curto e longo 

prazo, a terapia da dislipidemia deve ser introduzida para reduzir o risco cardiovascular, 

além de mudanças no estilo de vida, tais como dieta saudável, perda de peso, exercícios 

físicos, abstinência de cigarros e álcool (Bell et al., 2011). Há várias classes de 

medicamentos disponíveis para o tratamento da dislipidemia, como os inibidores da 

síntese (estatinas) e de absorção (ezetimiba) do colesterol (Krysiak et al., 2011). 

As estatinas são potentes inibidores da hidroxi-metil-glutaril Coenzima A 

redutase (HMGCR), enzima chave na síntese do colesterol (Endo, 2004). A inibição da 

síntese do colesterol nos hepatócitos resulta na maior expressão de receptores de LDL 
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e, consequentemente, no aumento da taxa de remoção das partículas de LDL da 

corrente sanguínea (Endo, 2004), que resulta na redução da colesterolemia. O esquema 

com a descrição do mecanismo de ação das estatinas é apresentado na figura 3. Além 

de diminuir a concentração plasmática de LDL, as estatinas aumentam as concentrações 

de HDL e podem aumentar o tamanho das partículas de LDL (Endo, 2004; Schönbeck et 

al., 2004). 

A inibição de HMGCR pelas estatinas resulta na redução na síntese de 

mevalonato e de isoprenóides, como o farnesil-pirofosfato (FPP) e genarilgenaril-

pirofoafato (GGPP), intermediários da síntese de colesterol. O FPP e o GGPP modulam a 

atividade pós-transcricional das proteínas pequenas GTPases das famílias Ras e Rho, 

mecanismo conhecido como isoprenilação e que pode regular inúmeras vias 

metabólicas (Endo, 2004; Schönbeck et al., 2004). A inibição da síntese de isoprenóides 

pelas estatinas tem sido associada com efeitos pleiotrópicos, tendo sido descritos 

efeitos anti-proliferativos e antiinflamatórios (Schönbeck et al., 2004; Song et al., 2011). 

Os efeitos pleiotrópicos das estatinas são responsáveis por diminuir a inflamação 

sistêmica (redução de PCR e citocinas inflamatórias), reduzir o estresse oxidativo, 

melhorar a função endotelial (biodisponibilidade de NO e angiogênese) e de células 

musculares lisas, manter a homeostase (inibição do fator tissular, agregação plaquetária 

e PAI-1), estabilizar a placa aterosclerótica (redução da produção de colagenases e 

MMPs) parede vascular (inibição de MMP, volume da placa e espessura do vaso) 

(Kolovou et al., 2008). 

Na prática clinica, a sinvastatina reduz a morbidade e mortalidade em DAC, a 

incidência de derrame, e os novos casos de DM2, assim como todas as causas de 

mortalidade relacionadas à DAC (Kolovou et al., 2008). 
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Figura 3. Etapas de síntese do colesterol e ação das estatinas. Fonte: Wang et al., 2009. 

 

A ezetimiba é membro de uma classe de agentes hipolipemiantes conhecida 

como inibidores da absorção de colesterol, que bloqueia a absorção intestinal de 

colesterol e fitoesteróis através da interação com o transportador de esterol, proteína 

Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1), localizado na borda em escova da membrana intestinal 

das células epiteliais (Davis et al., 2007; Bays et al., 2008). A inibição de absorção de 

colesterol resulta na depleção intracelular do colesterol e consequente aumento da 

remoção plasmática de LDL pelo fígado e redução da colesterolemia (Davis et al., 2007). 

Além disso, a ezetimiba pode bloquear o receptor NPC1L1 no fígado, responsável pela 

regulação da concentração biliar de colesterol (Davis et al., 2007; Bays et al., 2008).  

A ezetimiba reduz a absorção intestinal de colesterol em aproximadamente 50% 

e as concentrações plasmáticas de LDL colesterol em 18% e de triglicérides (TG) e 

apolipoproteína B (apoB) em 14% (Davis et al., 2007; Bozzeto et al., 2011). Quando 

administrada com sinvastatina, a ezetimiba leva a maior diminuição de TG e apoB e de 

LDL colesterol e ao aumento de HDL colesterol  comparada com o tratamento com 

placebo e a monoterapia com estatinas, em populações similares em idade, sexo e 

etnia, em pacientes hipercolesterolêmicos com ou sem DM2 (Bays et al., 2008; 

Catapano et al., 2008; Tomassini et al., 2009; Friedman et al., 2011).  

A monoterapia com ezetimiba ou combinada com sinvastatina não oferece 

maiores riscos à saúde: o risco de miopatia, dano hepático, colecistite, pancreatite e 

neoplasmas são similares aos riscos da terapia com placebo (Davis et al., 2007; Sarigiani 

et al., 2010; Bozzeto et al., 2011). 
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A ezetimiba pode auxiliar nos efeitos pleiotrópicos das estatinas, ao reduzir 

ainda mais a resistência à insulina, marcadores inflamatórios e perfil lipídico, efeitos 

importantes em pacientes DM2 (Tojo et al., 2009; Sarigianni et al., 2010). 

Os mecanismos de ação antiinflamatória das estatinas ainda não estão 

completamente elucidados, dessa forma é de interesse estudar o papel de estatinas e 

da ezetimiba na modulação da expressão de genes de resposta inflamatória e seu efeito 

sobre marcadores metabólicos e inflamatórios, em indivíduos diabéticos e 

dislipidêmicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos de hipolipemiantes sobre a expressão de genes envolvidos no 

processo inflamatório e adesão celular, em indivíduos diabéticos e dislipidêmicos, 

comparando-os com o perfil de indivíduos normolipidêmicos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a expressão de mRNA de TNFA, MMP9, MCP1, IL6, IL1B, ICAM1, VCAM1, 

PAI1, ADIPOR1, ADIPOR2, RETN e LEP, em células mononucleares do sangue periférico 

de indivíduos normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos com e sem diabete.  

 Avaliar e comparar os efeitos de sinvastatina e ezetimiba sobre a expressão de 

mRNA em células mononucleares e de marcadores inflamatórios e de adesão celular, no 

plasma, em indivíduos hipercolesterolêmicos com e sem diabete. 

 Avaliar a relação entre a expressão de mRNA e o perfil de resposta a 

hipolipemiantes em hipercolesterolêmicos e diabéticos.   
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística e Protocolo Terapêutico 

Foram selecionados indivíduos hipercolesterolêmicos (HC) com (n=37) e sem 

(n=47) DM2 e 36 normolipidêmicos e não-diabéticos (NL), na Divisão de Clínica Médica 

do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU/USP), com indicação para o 

uso de hipolipemiantes (LDL colesterol ≥160 mg/dL), segundo os critérios da IV Diretriz 

Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC, 2007) e triglicérides 

inferiores a 350 mg/dL. 

Não foram incluídos, no estudo, indivíduos com alguma forma de 

hipercolesterolemia secundária, doença tireoidiana, doença hepática ou renal grave e 

mulheres grávidas ou em uso de contraceptivos orais, e indivíduos que não aceitaram 

participar do estudo.  

Os indivíduos HC foram orientados a fazer dieta com baixo conteúdo de 

colesterol e gordura saturada e sem tratamento hipolipemiante por quatro semanas. 

Após esse período os indivíduos com concentração sérica de LDL colesterol superior a 

160 mg/dL passam por três fases de tratamento: ezetimiba (E, 10 mg/dia/4semanas); 

sinvastatina (S, 10mg/dia/8semanas); e ezetimiba e sinvastatina (SE, 10 

mg/dia/4semanas, cada). Os diabéticos passam por duas fases de tratamento: 

sinvastatina (S, 10 ou 20 mg/dia/4semanas); e ezetimiba e sinvastatina (SE, 

10mg/dia/4semanas, cada). Esse protocolo de tratamento permitiu avaliar o 

comportamento de marcadores inflamatórios em indivíduos dislipidêmicos e diabéticos 

frente a um agente hipolipemiante do tipo estatina (sinvastatina) e não-estatina 

(ezetimiba), e analisar os efeitos de estatinas por via independente da redução do 

colesterol. 

A resposta ao tratamento com hipolipemiantes foi avaliada pela concentração 

de LDL colesterol e outros lipideos, após cada fase do protocolo. As concentrações de 

alanina aminotransferase (ALT) e creatina quinase (CK) foram determinadas para avaliar 

a segurança dos medicamentos durante o protocolo de pesquisa. 

Dados como cor da pele, prática de atividade física, uso de medicamentos, 

bebidas alcoólicas e cigarros, histórico familiar de doença arterial coronariana (DAC), 

presença de menopausa, foram obtidos através de uma entrevista realizada com o 

paciente no momento da triagem. Informações de exames, aferição da pressão arterial, 
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medicamentos prescritos, peso, altura, idade, hipertensão, foram obtidos através do 

prontuário do paciente.  

O protocolo de pesquisa do qual os pacientes participaram faz parte de um 

projeto principal aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do HU/USP (699/06) e 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (426) da USP. O Termo de Consentimento Livre 

e Informado foi firmado pelos pacientes que concordaram em participar do estudo. 

 

3.2. Amostras Biológicas e Determinações Laboratoriais 

As amostras de sangue foram coletadas, após jejum de 12-14 horas, em tubos 

com EDTA para extração de RNA (10 mL) e hemoglobina glicada (5 mL), e em tubos sem 

anticoagulante (10 mL) para as determinações bioquímicas, antes e após cada fase do 

tratamento.  

As concentrações séricas de colesterol total, lipoproteína de alta densidade 

(HDL), triglicérides e glicose foram determinadas por métodos enzimático-

colorimétricos. As concentrações séricas de lipoproteína de muito baixa densidade 

(VLDL) e de lipoproteína de baixa densidade (LDL) foram calculadas (Friedewald et al., 

1972). A ALT e a CK foram determinadas por métodos cinéticos no UV. A determinação 

de PCR ultrasensível, apolipoproteína AI (ApoAI) e apolipoproteína B (ApoB) foram 

realizadas por nefelometria. A hemoglobina glicada foi medida por HPLC (Geistanger et 

al., 2008) e a insulina foi determinada por quimioluminescência. Os índices HOMA-IR 

(homeostasis model assessment – resistência à insulina) e HOMA-B (homeostasis model 

assessment – função da célula beta pancreática) foram calculados (Matthews et al., 

1985) 

As concentrações séricas de TNF-α, MMP-9, MCP-1, IL-1β, IL-6, IL-8, PAI-1, 

sICAM-1, sVCAM-1, e-selectina, adiponectina, resistina e leptina foram determinadas 

por citometria de fluxo - Luminex (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA). 

 

3.3. Obtenção de RNA de células mononucleares  

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) dos indivíduos incluídos 

no estudo foram separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque com 

densidade específica de 1,070 g/mL, à temperatura ambiente. Em resumo, em tubos 

cônicos de 15 mL de capacidade, foram pipetados 10 mL de sangue com EDTA 
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(1mg/mL), diluídos com igual volume de tampão Tris-EDTA (Tris-HCl a 10 mM, pH 7,4 e 

EDTA a 10 mM, pH 8,0), sobre 3 mL de Ficoll-Hypaque. O tubo foi centrifugado a 800 g 

por 30 min, em temperatura ambiente, recolhendo-se a camada de células 

mononucleares. As células foram lavadas com tampão Tris-EDTA pH 7,6 e contadas em 

câmara de Neubauer, e imediatamente submetidas à extração do RNA total. 

O RNA foi extraído de CMSP (5 a 10 x 106 células/mL) utilizando o método de 

Trizol (Arazi et al., 2008). Resumidamente, as células foram lisadas com trizol que 

contém fenol e tiocioanato de guanidina. O RNA foi separado na fase aquosa e 

precipitado com isopropanol. Foi, posteriormente, solubilizado em água tratada com 

DEPC e esterilizada. As amostras de RNA foram armazenadas em temperatura de -80°C.  

O RNA foi quantificado por espectrofotometria no UV utilizando o equipamento 

NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, EUA), e sua integridade foi 

avaliada utilizando o sistema Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, 

Waldbronn, Alemanha).   

 

3.4. Análise de expressão gênica por PCR em tempo real 

3.4.1. Ensaios de PCR em tempo real 

O cDNA foi gerado a partir de 2 µg de RNA, utilizando-se 300 ng de iniciadores 

aleatórios (random primers) (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA), DTT 10 

mmoles/L (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA), dNTPs 500 µmoles/L (GE 

Healthcare, Amersham Biosciences do Brasil, São Paulo, SP), transcriptase reversa (RT) 

200U (SuperScriptTM II RT Rnase H-) e tampão de RT [Tris-HCl 250 mM (pH 8,3), KCl 375 

mM, MgCl2 15 mM] (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA) em 40 µL de volume 

final. O ensaio de RT foi realizado em termociclador PTC-200 (MJ Resarch Inc., Walthan, 

MA, EUA), com as seguintes etapas: 25 oC por 10 min, 42 oC por 50 min e 70 oC por 15 

min. O cDNA obtido foi diluído para volume final de 40 µL e armazenado a –20 oC até a 

realização da PCR.  

O cDNA de cada gene foi amplificado por PCR em tempo real (qPCR) utilizando o 

sistema de detecção TaqMan® (Life Techonologies, Foster City, CA, EUA). Os ensaios de 

qPCR para TNFA, IL1B, IL6, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1, VCAM1, LEP, RETN, ADIPOR1, 

ADIPOR2 foram selecionados e os dados são mostrados na tabela 1.  

Para os ensaios qPCR dos genes de interesse, utilizou-se 1 µL de cDNA, 

iniciadores 900 nM, sonda TaqMan® 250 nM e Fast Universal® PCR Master Mix No 
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AmpErase® UNG (2x) (Life Techonologies, Foster City, CA, EUA) em volume final de 10 

µL. Os ensaios foram realizados em duplicata utilizando o equipamento ABI Prism 7500 

Fast (Life Technologies, Foster City, CA, EUA), nas seguintes condições: um ciclo de 50°C 

por 2 min, um ciclo de 95°C por 10 min, quarenta ciclos de 95°C por 15 s e 60°C por 60 s. 

Os resultados de expressão gênica são expressos em quantificação relativa 

utilizando os valores de ciclo de amplificação de corte ou threshold (CT) do gene de 

interesse e de referência. Para essa finalidade, utilizou-se a fórmula: ∆ CT = CT gene de 

interesse – CT gene de referência (Livak et al., 2001). 

 

Tabela 1: Dados dos ensaios de PCR em tempo real para análise de expressão gênica 

Gene Código do ensaio Sequência Contexto Fluoróforo 
Produto 

PCR (pb) 

TNFA Hs99999043_m1 5’-AGAGGGAAGAGTTCCCCAGGGACCT-3’ FAM 85 

MMP9 Hs00957562_m1 5’-GCACCTCTATGGTCCTCGCCCTGAA-3’ FAM 67 

MCP1 Hs00234140_m1 5’-CTCGCTCAGCCAGATGCAATCAATG-3’ FAM 101 

IL1B Hs01555413_m1 5’-AGCTGGAGAGTGTAGATCCCAAAAA-3’ FAM 136 

IL6 Hs00985639_m1 5’-ATCTCAGCCCTGAGAAAGGAGACAT-3’ FAM 66 

ICAM1 Hs99999152_m1 5’-TTCGTGTCCTGTATGGCCCCCGACT-3’ FAM 99 

VCAM1 Hs01003372_m1 5’-TTATGTCAATGTTGCCCCCAGAGAT-3’ FAM 62 

PAI1 Hs01126604_m1 5’-CCTGGTTCTGCCCAAGTTCTCCCTG-3’ FAM 58 

LEP Hs00174877_m1 5’-TCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCA-3’ FAM 74 

RETN Hs00220767_m1 5’-GCCCCCGAGGCTTCGCCGTCACCGG-3’ FAM 130 

ADIPOR1 Hs00360422_m1 5’-TCGGACTTTTTCCAAACTGGACTAT-3’ FAM 94 

ADIPOR2 Hs01047563_m1 5’-CTCTTAGGTTGTGTATTCTTCCTGT-3’ FAM 148 

Nota: FAM: fluorófo 6-carboxifluoresceína. 

 

3.4.2. Eficiência dos ensaios PCR em tempo real 

A eficiência de amplificação da PCR é a taxa na qual um amplicon de PCR foi 

gerado, geralmente expressa como porcentagem. Se um amplicon de PCR dobrar em 

quantidade durante a fase geométrica da amplificação, o ensaio apresenta 100% de 

eficiência.  

A eficiência dos ensaios dos genes de interesse foi avaliada utilizando-se um pool 

de cDNA diluído em série: 1:1 (concentração inicial de 50 ng/µL de RNA total), 1:3, 1:9, 

1:27 e 1:81, equivalente as concentrações de RNA/cDNA de 50; 16,7; 5,6; 1,9 e 0,6 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=Hs01555413_m1&Fs=y&adv_phrase3=EXACT&adv_phrase2=EXACT&adv_phrase1=EXACT&assayType=GE&catID=601267&SearchRequest.Common.SortSpec=score+desc&searchValue=null&searchBy=null&adv_kw_filter3=ALL&srchType=keyword&adv_kw_filter2=ALL&SearchRequest.Common.QueryText=IL1B&kwdropdown=ge&adv_kw_filter1=ALL&inventoried=*&adv_query_text3=&searchType=keyword&adv_query_text2=&adv_query_text1=&adv_boolean3=AND&displayAdvSearchResults=null&SearchRequest.Common.ResultsPerPage=25&adv_boolean2=AND&adv_boolean1=AND&chkBatchQueryText=false&kwfilter=ALL&SearchRequest.Common.PageNumber=1&isSL=null&msgType=ABGEKeywordResults
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=Hs99999152_m1&Fs=y&adv_phrase3=EXACT&adv_phrase2=EXACT&adv_phrase1=EXACT&assayType=GE&catID=601267&SearchRequest.Common.SortSpec=score+desc&searchValue=null&searchBy=null&adv_kw_filter3=ALL&srchType=keyword&adv_kw_filter2=ALL&SearchRequest.Common.QueryText=ICAM1&kwdropdown=ge&adv_kw_filter1=ALL&inventoried=*&adv_query_text3=&searchType=keyword&adv_query_text2=&adv_query_text1=&adv_boolean3=AND&displayAdvSearchResults=null&SearchRequest.Common.ResultsPerPage=25&adv_boolean2=AND&adv_boolean1=AND&chkBatchQueryText=false&kwfilter=ALL&SearchRequest.Common.PageNumber=1&isSL=null&msgType=ABGEKeywordResults
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=Hs00220767_m1&Fs=y&adv_phrase3=EXACT&adv_phrase2=EXACT&adv_phrase1=EXACT&assayType=GE&catID=601267&SearchRequest.Common.SortSpec=score+desc&searchValue=null&searchBy=null&adv_kw_filter3=ALL&srchType=keyword&adv_kw_filter2=ALL&SearchRequest.Common.QueryText=resistin&kwdropdown=ge&adv_kw_filter1=ALL&inventoried=*&adv_query_text3=&searchType=keyword&adv_query_text2=&adv_query_text1=&adv_boolean3=AND&displayAdvSearchResults=null&SearchRequest.Common.ResultsPerPage=25&adv_boolean2=AND&adv_boolean1=AND&chkBatchQueryText=false&kwfilter=ALL&SearchRequest.Common.PageNumber=1&isSL=null&msgType=ABGEKeywordResults
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ng/µL, respectivamente. Cada solução foi testada em triplicata. Foi construída uma 

curva padrão, na qual os logaritmos das concentrações das soluções de cDNA são 

plotados contra os valores de CT correspondentes. Dessa forma é possível obter a 

relação linear entre o numero de cópias de mRNA e os valores de CT (Kubista et al., 

2006; Raymaerkers et al., 2009). 

A inclinação (slope) da curva padrão é usada para estimar a eficiência (E) de 

amplificação do ensaio da qPCR (Raymaerkers et al., 2009), segundo a fórmula: E = (10 –

1/slope –1) × 100 . Um slope da curva padrão de –3,32 indica um ensaio de PCR com 100% 

de eficiência. O coeficiente de correlação, R2, é a medida da relação da proximidade 

entre duas variáveis, mais especificamente, da relação das proximidades com uma 

relação linear (Raymaerkers et al., 2009). 

 

3.4.3. Seleção do gene de referência 

Para estabelecer o gene de referência a ser utilizado nos ensaios de expressão 

gênica foram testados seis genes constitutivos: gliceraldeido-3-fosfato-desidrogenase 

(GAPDH), hidroximetilbilano sintase (HMBS), succinato desidrogenase, subunidade A, 

(SDHA), ubiquitina C (UBC), hipoxantinafosforibosiltransferase-1 (HPRT1), β-2-

microglobulina (B2M). As sequências dos iniciadores senso e anti-senso e das sondas 

estão relacionados na tabela 2. Nos ensaios de qPCR dos genes de referência foram 

utilizadas as mesmas condições que os genes de interesse utilizando iniciadores com 

concentração final de 300 nM.  
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Tabela 2: Dados dos genes de referência testados no ensaio de PCR em tempo real 

Nota: MGB: minor groove binder, NFQ: non-fluorescent quencher, VIC: vaccine-type-specific, fluoróforo. 

 

Para o teste de seleção do gene de referência, foram selecionadas amostras de 

RNA com variabilidade de gênero, idade, fase de tratamento, utilização de diferentes 

tipos de medicamentos e perfil metabólico dos indivíduos (NL, HC e DM2). Os ensaios 

foram realizados com 5 µL de TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix (2x), No 

AmpErase® UNG, iniciadores 300 nM e sonda VIC 250 nM (Life Techonologies, Foster 

City, CA, EUA), para cada gene de referência testado, em volume final de 10 µL. 

Os valores de CT dos ensaios de curva padrão dos genes de referência foram 

transformados em valores M, resultante da normalização dos valores de CT, onde se 

diminui o valor de cada CT do menor valor de CT apresentado no ensaio. O resultado 

obtido é a potência de 2, utilizado na análise de variabilidade da expressão gênica, 

utilizando-se o programa GeNorm® (Biogazelle, Zwijnaarde, Bélgica). 

 

 

Gene  Sequências dos iniciadores Produto PCR (pb) 

GAPDH 

Senso 5´-GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA-3´ 

230 Anti-senso 5´-CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC-3´ 

Sonda 5´-VICTCAGCCTTGACGGTGC-MGB-NFQ-3´ 

HMBS 

Senso 5´-GGCAATGCGGCTGCAA-3´ 

64 Anti-senso 5´-GGGTAACCCACGCGAATCAC-3´ 

Sonda 5´-VICCGGAAGAAAACAGCC-MGB-NFQ-3´ 

UBC 

Senso 5´-ATTTGGGTCGCGGTTCTTG-3´ 

133 Anti-senso 5´-TGCCTTGACATTCTCGATGGT-3´ 

Sonda 5´-VICTCGTCACTTGACAATGC-MGB-NFQ-3´ 

B2M 

Senso 5´-TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT-3´ 

86 Anti-senso 5´-TCTCTGCTCCCCACCTCT-3´ 

Sonda 5´-VICCTCCACAGGTAGCTCT-MGB-NFQ-3´ 

HPRT1 

Senso 5´-TGACACTGGCAAAACAATGCA-3´ 

94 Anti-senso 5´-GGTCCTTTTCACCAGGCT-3´ 

Sonda 5´-VICCCTTGGTCAGGCAGTAT-MGB-NFQ-3´ 

SDHA 

Senso 5´-TGGGAACAAGAGGGCATCTG-3´ 

86 Anti-senso 5´-CCACCACTGCATCAAATTCATG-3´ 

Sonda 5´-VICTCCATTTCTGCTCAGTATC-MGB-NFQ-3´ 
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3.4.4. Controle de qualidade de qPCR 

A fim de aumentar a especificidade dos ensaios e evitar a amplificação de 

sequencias inespecíficas foram selecionados ensaios prontos que amplificam regiões de 

junções éxon-éxon (Raymaerkers et al. 2009).Para controle dos ensaios qPCR, foram 

utilizados controles negativos (sem amostra de cDNA), nas placas de amplificação, para 

averiguação de amplificação inespecífica.  

Os ensaios de qPCR foram realizados em duplicata para reduzir a variabilidade 

dos resultados individuais (Kubista et al., 2006). Os ensaios dos genes de interesse 

foram realizados em paralelo com o do gene de referência para também diminuir a 

variabilidade dos resultados (Kubista et  al., 2006; Raymaerkers et al. 2009). 

 

3.5. Análise estatística dos resultados 

Os resultados obtidos foram analisados utilizando-se o programa SigmaStat 

versão 2.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva 

dos parâmetros laboratoriais, antes e após o tratamento com hipocolesterolemiantes. 

Para comparar os parâmetros laboratoriais e de expressão de mRNA, entre os grupos NL 

e HC e entre os grupos HC com e sem diabete foram utilizados os testes t, de Mann-

Whitney, ANOVA e Kruskal Wallis. Foi considerado o nível de significância p<0,05. 

Para avaliar a relação entre a resposta ao hipolipemiante e outros parâmetros, 

como expressão gênica, os indivíduos HC e DM2 foram agrupados em tercis de redução 

de LDL-c na primeira fase de tratamento. No grupo DM2, considerou-se a taxa redução 

de LDL-c na fase de tratamento SE, pois esses indivíduos já estavam em tratamento com 

sinvastatina. Os tercis do grupo DM2 corresponderam à redução de LDL-c inferior a 22% 

(T1), entre 23-32% (T2) e superior a 33% (T3). No grupo HC, considerou-se a taxa de 

redução de LDL-c entre a última fase de tratamento (SE) e a inicial (B). Os tercis do 

grupo HC corresponderam à redução de LDL-c inferior a 42% (T1), entre 42-55% (T2) e 

superior a 56% (T3). A representação dos tercis nos grupos DM2 e HC está ilustrada na 

figura 3. 
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Figura 3. Redução de LDL colesterol, em tercis, após tratamento hipolipemiante. Grupo 
hipercolesterolêmico (HC): T1:<42%; T2:42-55%; T3: >56%. Grupo diabético (DM2): T1: <22%; 
T2: 23-32%; T3:>33%. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Dados dos participantes do estudo 

Foram incluídos 36 indivíduos NL, 37 HC e 47 DM2 que completaram o 

tratamento farmacológico. Os dados clínicos e as concentrações séricas de lipídios 

desses indivíduos são mostrados na tabela 3. 

Os pacientes HC tiveram seus parâmetros bioquímicos dosados antes e após o 

tratamento medicamentoso. Em pacientes DM2, os parâmetros bioquímicos foram 

dosados quando os pacientes já faziam uso de sinvastatina (10 ou 20 mg/dia). Esse 

procedimento ocorreu pelo alto risco que os pacientes DM2 corriam de seus 

parâmetros aumentarem criticamente ao pararem de utilizar a medicação.  

O grupo NL teve menor média de idade e valor de IMC, além de menor numero 

de hipertensos, obesos e mulheres em menopausa que os grupos HC e DM2 (p<0,05). O 

numero de mulheres foi menor no grupo DM2 que nos grupos HC e NL (p=0,022). 

Observou-se menor consumo de bebida alcoólica nos indivíduos HC que nos outros 

grupos (p=0,004) (tabela 3). Não foram observadas diferenças de frequência de etnia, 

tabagismo, prática de atividades físicas entre os três grupos estudados (p>0,05). 
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Tabela 3. Características dos indivíduos normolipidêmicos e hipercolesterolêmicos  

Variável NL (36) HC (37) DM2 (47) P 

Idade, anos 48,4±8,2* 56,2± 9,6 59,6±8,6 <0,001a 

Mulheres 75,0% 67,6% 46,8% 0,022 

Hipertensão arterial 34,3% 62,1% 59,6% 0,036 

Obesidade 2,9% 25,7% 40,0% <0,001 

IMC, kg/m2 25,1±3,1** 27,8±4,7 27,9±5,6 <0,001b 

Histórico Familiar de DAC 55,6% 62,2% 75,0% 0,176 

Prática de atividade física 47,2% 56,8% 66,7% 0,211 

Tabagismo 11,1% 18,9% 10,6% 0,485 

Consumo de bebida alcoólica 30,6% 21,6% 55,3% 0,004 

Menopausa, sim 40,9%(22) 80,0%(25) 86,4%(22) 0,002 

Etnia, brancos 67,6% 70,3% 61,7% 0,485 

Nota: NL; normolipidêmicos; HC: hipercolesterolêmicos; DM2: hipercolesterolêmicos e diabéticos; DAC: 
doença arterial coronariana; IMC: índice de massa corporal. Foram considerados obesos, indivíduos com 
IMC<30. O consumo de bebida alcoólica foi considerado >2 doses/semana, a prática de exercícios físicos 
>2 horas semanais. Tabagismo foi considerado consumo de mais de dois cigarros por semana. A etnia foi 
autodeclarada. A hipertensão foi considerada, quando a pressão sistólica/diastólica foi superior a 
140/90mmHg ou quando os indivíduos eram utilizavam antihipertensivos. Os valores estão representados 
em média ± desvio padrão e as variáveis categóricas foram comparadas por teste qui-quadrado. As 
variáveis quantitativas foram comparadas por comparados por aANOVA, b ANOVA on Ranks *médias HC e 
DM2 são significantemente diferentes da média NL, comparadas pelo teste de Turkey. **médias HC e DM2 
são significantemente diferentes da média NL, comparadas pelo teste de Dunn. 

 

 

O perfil lipídico na fase basal do grupo HC foi comparado com o perfil lipídico do 

grupo NL (tabela 4). Todos os parâmetros foram maiores no grupo HC, em relação ao 

grupo NL (p<0,001), com exceção do HDL colesterol que não diferiu (p>0,05). Na figura 

4, é ilustrado o perfil lipídico dos pacientes do grupo HC e a comparação entre as fases 

de tratamento (A) e a comparação da fase basal do grupo HC e o grupo NL quanto ao 

mesmo perfil (B). 
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Figura 4. Comparação do perfil lipídico dos grupos NL e HC (A) e perfil lipídico do grupo HC (B). 

Os valores estão representados em média e erro padrão. * p<0,05. ** médias não diferentes 

entre si. 

 

 

No grupo HC, a ezetimiba reduziu as concentrações de colesterol total (15,5%), 

LDL-c (21,0%), triglicérides e VLDL-c (11,0%) e apo B (15,8%) comparado com a fase 

basal (p<0,05) (Tabela 4). Na fase S, houve redução de colesterol total (23,1%), LDL-c 

(31,8%), triglicérides e VLDL-c (14,4%) e apoB (25,8%) também comparado com a fase 

basal (p<0,05). O tratamento SE reduziu em mais de 33,0% as concentrações de 

colesterol total e 46,0% de LDL-c e 37,5% de apoB, em comparação com os valores 

basais (p<0,05). Já as concentrações de triglicérides e VLDL-c sofreram redução de 

22,0% após a terapia combinada (p<0,05). As concentrações séricas de HDL colesterol e 

apoAI não foram afetadas pelo tratamento com sinvastatina isolada ou em combinação 

com ezetimiba (p>0,05), no grupo HC. 
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Tabela 4. Perfil lipídico de hipercolesterolêmicos, antes e após tratamento com 

hipolipemiantes 

Variável 

(mg/dL) 
NL 

HC  

p1 p2 
B E S SE 

CT 173±18 264±29
1
 223±31

2
 203±31

3
 176±35

4
 <0,001

a
 <0,001

c
 

HDL-c 55±13 59±13 59±10 58±13 57±12 0,727b 0,154c 

LDL-c 101±17 176±26
5
 139±28

6¥
 120±27

7¥
 95±29

8
 <0,001

b
 <0,001

c
 

VLDL-c 17±6 29±125 26±11 25±9 23±116 0,030b <0,001c 

TG 87±30 146±585 130±55 125±45 114±526 0,046b <0,001c 

ApoAI 140±30 145±23 145±22 144±29 145±20 0,848
b
 <0,001

c
 

ApoB 80±20 120±19
5
 101±21

6
 89±17

7¥
 75±19

8¥
 <0,001

b
 <0,001

d
 

Nota. NL; normolipidêmicos; HC: hipercolesterolêmicos; CT: colesterol total; LDL-c: colesterol da 

lipoproteína de baixa densidade; HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta densidade; TG: triglicérides; 

VLDL-c: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; E: ezetimiba (10mg/dia/4semanas); S: 

sinvastatina (10mg/dia/8semanas); SE: associação de ezetimibe e sinvastatina 

(10mg+10mg/dia/4semanas). Os valores estão representados em média ± desvio padrão e foram 

comparados por 
a
ANOVA, 

b
Kruskal Wallis ANOVA, 

c 
Mann Whitney test 

d 
teste t. Números diferentes na 

mesma linha indicam médias significantemente diferentes entre si, comparadas por 1- 4 teste de Turkey e  

5-8  pelo teste de Dunn, ¥médias não diferentes entre si. p: p-valor, p1: comparação do perfil lipídico entre 

cada uma das fases de tratamento no grupo HC, p2: comparação da fase basal do perfil lipídico do grupo 

HC com o perfil lipídico do grupo NL. 

 

 

Na tabela 5, é apresentada a comparação do perfil lipídico do grupo DM2 total e 

separados por dose de sinvastatina (10 mg e 20mg/dia). No grupo DM2 total, o 

tratamento SE reduziu o colesterol total em 14,7%, LDL-c em 23,7%, e ApoB em 14,8% 

(p<0,001). Houve também redução de triglicérides e VLDL-c em 12,7% (p<0,05). Essas 

reduções nos lipídeos séricos foram similares às do grupo tratado com 20 mg de 

sinvastatina, mas no grupo tratado com 10 mg sinvastatina não se observou redução de 

triglicérides e VLDL-c. As concentrações de HDL-c e apoAI não foram influenciadas pelo 

tratamento SE. 

Na figura 5, o perfil lipídico dos pacientes DM2 foi comparado em relação à fase 

de tratamento, no grupo total e dose de sinvastatina administrada na fase inicial. 
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Tabela 5. Perfil lipídico de diabéticos tratados com hipolipemiantes 

Variável 

(mg/dL) 

DM2 total 

p 

DM2 S10 

p 

DM2 S20 

p 
S SE S SE S SE 

CT 170±35 145±28 <0,001a 171±36 143±30 <0,001a 169±34 148±26 0,005b 

HDL-c 51±15 51±15 0,894a 53±14 52±16 0,858a 49±16 50±14 0,312b 

LDL-c 93±25 71±27 <0,001a 94±23 69±30 <0,001a 92±26 73±23 <0,001a 

VLDL-c 31±19 26±13 0,006b 30±21 27±16 0,088b 31±16 24±10 0,013a 

TG 142±71 124±57 0,022b 129±58 125±63 0,596b 155±82 122±50 0,013a 

Apo AI 142±27 143±26 0,575b 147±30 143±28 0,321a 138±22 142±24 0,064b 

Apo B 81±23 69±25 <0,001a 80±26 68±28 <0,001a 82±19 70±20 0,001a 

Nota. DM2: hipercolesterolêmicos e diabéticos; CT: colesterol total; LDL-c: colesterol da lipoproteína de baixa 

densidade; HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta densidade; TG: triglicérides; VLDL-c: colesterol da 

lipoproteína de muito baixa densidade; sinva: sinvastatina; SE: associação de ezetimibe e sinvastatina 

(10mg+10mg/dia/4semanas). Os valores estão representados em média ± desvio padrão e foram comparados 

por ateste t pareado bWilcoxon Signed Rank Test. 

 

 

 

Figura 5. Concentrações plasmáticas de CT, LDL-c, HDL-c, VLDL-c, TG, ApoAI e ApoB em 

indivíduos DM2. Os valores estão representados em média e erro padrão. * p<0,05. 

 

 

Dados do perfil glicêmico de indivíduos DM2 estão descritos na tabela 6. Foram 

analisados a glicose de jejum, insulina, hemoglobina glicada, HOMA-IR e HOMA-B. Não 

foram observadas diferenças nesses parâmetros no grupo DM2, após o tratamento de 

associação com ezetimiba (p>0,05). Na figura 6, está ilustrado o perfil glicêmico dos 

indivíduos DM2 antes e após terapia de associação com ezetimiba e separados por dose 

inicial de sinvastatina. 
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Tabela 6. Perfil glicêmico de diabéticos tratados com hipolipemiantes 

Variável DM2 total p DM2 S10 p DM2 S20 p 

 S SE  S SE  S SE  

Glicose (mg/dL) 115±30 117±29 0,391a 122±29 120±29 0,694b 124±32 121±29 0,202a 

Insulina (mUI/L) 9±7 10±9 0,385a 10±6 11±6 0,309b 12±9 13±12 0,768a 

Hb1AC (%) 6±1 6± 1 0,676b 7±1 7±1 0,574b 7±1 7±1 0,919b 

HOMA-IR 3±2 3±3 0,506a 3±2 4±2 0,501b 3±3 4±3 0,677a 

HOMA-B 55±57 69±80 0,506a 72±43 78±38 0,786b 90±70 99±105 0,555a 

Nota. Hb1AC: hemoglobina glicada; sinvastatina 10mg/dia/4semanas (S10), sinvastatina 

20mg/dia/4semanas (S20); SE: associação de ezetimiba e sinvastatina (10mg+10mg/dia/4semanas). Os 

valores estão representados em média ± desvio padrão, e foram comparados por a Wilcoxon Signed Rank 

Test 
b 

teste-t pareado. 

 

 

Figura 6. Comparação do perfil glicêmico dos pacientes do grupo DM2, ilustrando as 

concentrações plasmáticas de glicose de jejum (GLI), insulina (INS), hemoglobina glicada 

(Hb1AC), HOMA-IR e HOMA-B em indivíduos DM2. Os valores estão representados em 

média e erro padrão. 

 

4.2. Perfil inflamatório e de adesão  

Os analitos TNF-, IL1β, IL-6, IL-8, MMP-9, MCP-1, sICAM1, sVCAM1, e-selectina, 

PAI-1, leptina, resistina, adiponectina e PCRus foram dosados para avaliação do perfil 

inflamatório e de adesão dos pacientes HC, como apresentado nas figuras 7 a 9. 

Observa-se que na fase SE houve redução na concentração de adiponectina em 

comparação com o basal (B) e as monoterapias (p<0,001) (Figura 9), mas as 

concentrações dos demais analitos não diferiram entre as fases de tratamento com 

hipolipemiantes (p>0,05). 
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Figura 7. Comparação das concentrações plasmáticas de TNF-, MMP-9, MCP-1, IL1β, IL-6, IL-8 
nas fases de tratamento em pacientes HC. Os valores estão representados em média e erro 
padrão e foram comparados por aANOVA e bKruskal Wallis. 
 
 
  

 
 
Figura 8. Comparação das concentrações plasmáticas de sICAM1, sVCAM1, e-selectina e PAI-1 
nas fases de tratamento em pacientes HC. Os valores estão representados em média e erro 
padrão e foram comparados por aANOVA e bKruskal Wallis. 
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Figura 9. Comparação das concentrações plasmáticas de leptina, resistina, adiponectina e PCRus 
nas fases de tratamento em pacientes HC. Os valores estão representados em média e erro 
padrão e foram comparados por Kruskal Wallis. 

 

 

No grupo DM2, foram determinados os analitos adiponectina, resistina, e-

selectina, sICAM1, sVCAM1, MMP-9 e PRCus (figura 10). A concentração plasmática de 

adiponectina foi reduzida da fase S para a SE, no grupo total (p=0,041) e no grupo S20 

(p=0,016). A concentração de sICAM1 foi aumentada da fase S para SE, no grupo total 

(p=0,017) e S10 (p=0,021). A concentração de sVCAM1 reduziu da fase S para SE, no 

grupo total (p=0,014), mas aumentou no grupo S10 (p<0,001). A e-selectina teve 

comportamento similar a de sVCAM1, mas no grupo S20 teve redução (p=0,013). A PCR 

ultrasensível teve redução em todos os grupos (P<0,001). Os resistina e MMP-9 não se 

alteraram (p>0,05). 
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Figura 10. Comparação das concentrações plasmáticas do perfil inflamatório nas fases de 
tratamento em pacientes DM2 no grupo total, dose inicial de sinvastatina de 10 (S10) e de 
20mg/dia (S20). Os valores estão representados em média e erro padrão e foram comparados 
por aWilcoxom Signed Ranked Test e b teste-t pareado. 

 

 

 

4.3. Resultados de expressão de mRNA em CMSP 

4.3.1. Gene de referência 

Na figura 11, são apresentados os valores M dos seis genes constitutivos 

(GAPDH, HMBS, SDHA, UBC, HPRT1 e B2M) obtidos por cálculo utilizando-se o programa 

GeNorm®. Os menores valores M indicam maior estabilidade do gene, no modelo celular 

(CMSP) e nas condições experimentais estudadas (pacientes com e sem tratamento 

com sinvastatina e ezetimiba). Os genes UBC e B2M foram os mais estáveis, tendo sido 

selecionado o gene UBC para ser utilizado como referência. 
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Figura 11. Valor de estabilidade (M) de expressão dos genes de referência, em CMSP de 
indivíduos hipercolesterolêmicos, diabéticos e normolipidêmicos.  

 

4.3.2. Eficiência dos ensaios de qPCR 

Os ensaios de qPCR para análise de expressão de RNAm, em CMSP, foram 

otimizados para cada um dos genes estudados. As curvas-padrão foram construídas 

com os dados de concentrações de RNA/cDNA (50; 16,7; 5,6; 1,9 e 0,6 ng/µL) plotados 

contra os valores de CT correspondentes. Na figura 12, estão representadas as curvas de 

TNFA, MMP9, MCP1, IL1B, ICAM1 e IL6. A curva padrão de TNFA apresentou um slope 

de -3,142, que resultou no valor de eficiência de 108,1% e R2 de 0,993. A curva padrão 

de MMP9 apresentou um slope de -3,553, que resultou num valor de eficiência de 

91,1% e R2 de 0,976. Para MCP1, a curva apresentou um slope de -3,171, eficiência de 

106,7% e R2 0,986. A curva padrão de ILIB apresentou um slope de -3,485, eficiência de 

93,6% e R2 0,992. A curva padrão de ICAM1 apresentou um slope de -2,707, eficiência 

de 134,1% e R2 0,991. A curva padrão de IL6 apresentou um slope -3,171, uma eficiência 

de 106,7% e R2:0,986. 
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Figura 12. Curva padrão para expressão de TNFA, MMP9, MCP1, IL1B, ICAM1 e IL6 em CMSP. 
Dados da curva, para TNFA: slope -3,142; Eficiência:108,1%; R2:0,993. Para MMP9: slope: -3,553; 
Eficiência: 91,1%; R2 0,976. Para MCP1: slope -2,989; Eficiência:116,1%; R2:0,991. Para IL1B: 
slope: -3,485; Eficiência: 93,6%; R:2 0,992. Para ICAM1: slope: -2,707; Eficiência: 134,1%; R2: 
0,991.Para IL6: slope -3,171; Eficiência:106,7%; R2:0,986. 

 
 

As curvas dos genes VCAM1, RETN, PAI1, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 estão 

ilustradas na figura 13. A curva padrão de VCAM1 apresentou um slope de -3,380, 

eficiência de 97,6% e R2 0,932. Para RETN, a curva apresentou um slope de -3,167, 

eficiência de 106,9% e R2 0,988. Os dados da curva de PAI1 foram -3,286 de slope, 

eficiência de 101,5% e R2 0,985. A curva padrão de LEP teve slope de -2,235, eficiência 

180,1% e R2 0,992. Os dados da curva de ADIPOR1 foram -2,867 de slope, 123,3% de 

eficiência e 0,992 R2. O slope da curva de ADIPOR2 foi de -3,122, eficiência de 109,1% e 

R2 0,991. 

A eficiência dos dois ensaios de qPCR pois deve variar de 90 a 110%  (Livak, 2001; 

Life Technologies, 2011). Dessa forma, os ensaios de TNFA, MMP9, MCP1, IL1B, IL6, 

RETN, PAI1 e ADIPOR2 estão adequadamente dentro do esperado. 
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Figura 13. Curva padrão para expressão de VCAM1, RETN, PAI1, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em 
CMSP. Dados da curva, para VCAM1: slope -3,380; Eficiência:97,6%; R2:0,932. Para RETN: slope: -
3,167; Eficiência: 106,9%; R2 0,988. Para PAI1: slope -3,386; Eficiência:101,5%; R2:0,985. Para 
ADIPOR1: slope: -2,867; Eficiência: 123,3%; R:2 0,992. Para LEP: slope: -2,235; Eficiência: 180,1%; 
R2: 0,992.Para ADIPOR2: slope -3,122; Eficiência:109,1%; R2:0,991.  

 
 

4.3.3. Resultados de expressão de mRNA  

A expressão de mRNA relativa de TNFA, MMP9, MCP1, IL6, IL1B, ICAM1, VCAM1, 

RETN, PAI1, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 foi analisada, em CMSP, de 36 indivíduos NL e 37 

indivíduos HC cujos resultados estão ilustrados nas figuras 14 e 15. Foi observado que o 

grupo HC tem maior expressão de IL6 (p= 0,044) e menor expressão de IL1B (p<0,001) 

comparado ao grupo NL. A expressão de mRNA nos outros genes não foi diferente entre 

os dois grupos estudados (p>0,05). No grupo HC, a expressão desses genes não diferiu 

entre o basal e as fases E, S ou SE (p>0,05) (figuras 16 e 17).  
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Figura 14. Comparação da expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP 

dos grupos normolipidêmico (NL) e hipercolesterolêmico (HC). Os valores de expressão (2-CT, 

onde CT = CT gene interesse – CT UBC), estão representados por medianas, e foram 
comparados por Wilcoxon Signed Rank Test. 
 
 
 

 

Figura 15. Comparação da expressão de IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP dos 

grupos normolipidêmico (NL) e hipercolesterolêmico (HC). Os valores de expressão (2-CT, onde 

CT = CT gene interesse – CT UBC), estão representados por medianas, e foram comparados por 
Wilcoxon Signed Rank Test. 

 

 

 



33 

 

 
Figura 16. Expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP de indivíduos 

HC. Os valores de expressão de mRNA relativa (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT UBC), 
estão representados por medianas, e foram comparados entre as fases Basal (B), ezetimiba 
(E), sinvastatina (S) e sinvastatina e ezetimiba (SE), por Kruskal-Wallis One Way.  

 

 

 

Figura 17. Expressão de IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP de indivíduos HC. 

Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT UBC), estão representados por 
medianas, e foram comparados entre as fases Basal (B), ezetimiba (E), sinvastatina (S) e 
sinvastatina e ezetimiba (SE), por Kruskal-Wallis One Way. 
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Com a finalidade de avaliar a relação do perfil de resposta à ezetimiba com a 

expressão de mRNA, os indivíduos grupo HC foram separados por tercis de valor de 

redução de LDL colesterol: T1 < 42% (menor resposta); T2 42-55%; e T3 > 56% (maior 

resposta). Foram comparados os resultados de expressão de mRNA entre os HC com 

menor resposta (T1) e maior resposta (T3) de LDL colesterol e também cada grupo de 

tercil entre as fases de tratamento. Apenas a expressão de IL6 em CMSP de HC, variou 

entre a fase ezetimiba entre os tercis 1 e 3 (p=0,044). Para os outros genes testados, 

não houve variação na expressão em ambos os grupos de maior (T3) e menor (T1) 

resposta de LDL colesterol à ezetimiba, como apresentado nas figuras 18 e 19. 

 

 

 

 

Figura 18. Expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP de indivíduos HC. 

Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene UBC) estão representados 
por medianas, e foram comparados entre as fases Basal (B), ezetimiba (E), sinvastatina (S) e 
sinvastatina e ezetimiba (SE), por Kruskal-Wallis One Way. T1: redução de LDL-c inferior a 41,5%. 
T3: redução de LDL-c superior a 55%. 
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Figura 19. Expressão de IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP de indivíduos HC. Os 

valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene UBC) das fases basal (B), 
ezetimiba (E), sinvastatina (S) e sinvastatina e ezetimiba (SE) foram comparados entre si por 
teste t pareado. T1: redução de LDL-c inferior a 41,5%. T3: redução de LDL-c superior a 55%. 

 

Nas figuras 20 e 21, está ilustrada a expressão relativa de TNFA, MMP9, MCP1, 

PAI1, ICAM1 e VCAM1 testados em CMSP de 47 indivíduos DM2. Houve redução na 

expressão de mRNA de MMP9 da fase S para a SE (p= 0,043) (Figura 20), mas os demais 

genes tiveram sua expressão inalterada (p>0,05). 

 

 
Figura 20. Expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP de indivíduos 

DM2 nas fases S e SE. Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene 
UBC) das fases sinvastatina (S) e sinvastatina e ezetimiba (SE), representados por mediana, 
foram comparados entre si por Wilcoxon Signed Rank Test. 
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Figura 21. Expressão de IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP de indivíduos 

DM2 nas fases S e SE. Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene 
UBC) das fases sinvastatina (S) e sinvastatina e ezetimiba (SE), representados por mediana, 
foram comparados entre si por Wilcoxon Signed Rank Test. 

 
 

O grupo DM2 foi separado entre aqueles que utilizaram 10 ou 20mg de 

sinvastatina pelo período de quatro semanas. A comparação entre as fases de 

tratamento estão ilustradas nas figuras 22 e 23. Na fase S, foi observada maior 

expressão de PAI1, ICAM1, RETN e ADIPOR1 no grupo S20 que no grupo S10 (p<0,05). 

Por outro lado, na fase SE, a expressão de IL6 foi menor no grupo S20 que no grupo S10. 
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Figura 22. Expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP de indivíduos 
DM2 nas fases sinvastatina 10mg (S10), sinvastatina 20mg (S20) e sinvastatina e ezetimiba 

(SE). Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene UBC) Os valores 
estão representados em mediana e foram comparados entre si por Wilcoxon Signed Rank 
Test. 

 

 

Figura 23. Expressão de IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP de indivíduos 
DM2 nas fases sinvastatina 10mg (S10), sinvastatina 20mg (S20) e sinvastatina e ezetimiba 

(SE). Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene UBC) Os valores 
estão representados em mediana e foram comparados entre si por Wilcoxon Signed Rank 
Test. 

 
Os indivíduos DM2 foram divididos em tercis de resposta da fase SE comparada 

com a fase S. Foram selecionados os tercis de menor redução de LDL colesterol (T1< 

22%) e maior redução (T3>33%). A expressão de mRNA de TNFA, MMP9, MCP1, IL1B, 
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ICAM1 e IL6, em CMSP, não diferiram entre os tratamentos para os dois tercis 

selecionados (figura 24).  

O tratamento com SE também não modificou a expressão de mRNA de VCAM1, 

RETN, PAI1, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2, em CMSP do grupo DM2 com menor (T1) ou 

maior (T3) resposta de LDL colesterol (figura 25). Entretanto, na fase S, observa-se que a 

expressão de ADIPOR1 e de LEP é menor no grupo T3 (maior resposta) que no grupo T1 

(menor resposta) (p<0,05). Na fase SE, a expressão de LEP se mantem menor no grupo 

T3 que no grupo T1 (p= 0,016). 

 

 

Figura 24. Expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP de indivíduos 

DM2. Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene UBC) estão 
representados por medianas e foram comparadas entre as fases sinva e SE pelo teste aWilcoxon 
Signed Rank Test bteste-t pareado. A comparação entre os tercis foi feita pelo teste Mann-
Whitney Rank Sum. T1: redução de LDL-c inferior a 20%. T3: redução de LDL-c superior a 30%. 
Ver comentários anteriores 

 



39 

 

 

Figura 25. Expressão de VCAM1, RETN, PAI1, ADIPOR1, LEP e ADIPOR2 em CMSP de indivíduos 

DM2. Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT gene UBC) estão 
representados por medianas e foram comparadas entre as fases sinva e SE pelo teste aWilcoxon 
Signed Rank Test bteste-t pareado. A comparação entre os tercis foi feita pelo teste Mann-
Whitney Rank Sum. T1: redução de LDL-c inferior a 20%. T3: redução de LDL-c superior a 30%. 
Ver comentários anteriores 

 
 

Nas figuras 26 e 27, estão ilustradas as comparações da expressão de mRNA, em 

CMSP, das fases S e SE entre os grupos HC e DM2. Foi observado que o grupo DM2 

possui maior expressão de PAI1 e VCAM1 (Figura 26) e de RETN, LEP e ADIPOR2 (Figura 

27) que o grupo HC, nas fases S e SE (p<0,05). A expressão de ADIPOR1 foi maior no 

gurpo DM2 que no HC sé na fase SE (p=0,016). 
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Figura 26. Expressão de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1 e VCAM1 em CMSP do grupo HC 

comparados com o grupo DM2. Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT 
gene UBC) estão representados por medianas, e foram comparados entre as fases sinvastatina 
(S) e sinvastatina e ezetimiba (SE), por Mann Whitney. 

 

 
 
Figura 27. Ex pressão de IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP do grupo HC 

comparados com o grupo DM2. Os valores de expressão (2-CT, onde CT = CT gene interesse – CT 
gene UBC) estão representados por medianas, e foram comparados entre as fases sinvastatina 
(S) e sinvastatina e ezetimiba (SE), por Mann Whitney. 
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5. DISCUSSÃO  

Como o esperado, indivíduos hipercolesterolêmicos e DM2 apresentam dados 

que indicam maior risco cardiovascular, como maior frequência de hipertensão arterial 

e obesidade, além de maior idade e IMC, em comparação com o grupo NL. O número de 

mulheres foi menor no grupo DM2, e a frequência de menopausa foi menor no grupo 

NL. O consumo de bebida alcoólica também foi maior no grupo DM2. 

Estudos como The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of 

Diabetes Intervention and Complications (DCCT/EDIC 1 a 3), QRisk 1 e 2, United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS), Cleveland Study e Sweden Study demonstram a 

relação entre a diabetes e a hipercolesterolemia, e o risco cardiovascular, identificando 

a idade, o sexo, o tabagismo, circunferência abdominal, anos do diagnóstico de diabete, 

porcentagem de hemoglobina glicada, perfil lipídico, hipertensão, taxa de excreção de 

albumina, como fatores de risco de desenvolvimento de doença cardiovascular (Lagani 

et al., 2012; Kennedy et al., 2012; Nazer et al., 2012). 

Dessa forma, alguns dos fatores de risco, como sobrepeso/obesidade, 

tabagismo, perfil lipídico elevado, hipertensão poderiam ser reduzidos com mudanças 

nos hábitos alimentares, prática de exercícios físicos, e evitando o tabagismo (Pounis et 

al., 2012; Romero et al., 2012; Kokkinos, 2012). Quando não puderem ser revertidos, a 

terapia medicamentosa deverá ser implementada para o tratamento da 

hipercolesterolemia e controle da glicemia (Kennedy et al., 2012; Robinson, 2012). 

Ao comparar o perfil lipídico do grupo NL com o grupo HC, todos os parâmetros 

estavam aumentados no grupo HC, com exceção do HDL-c e apo AI, que não diferiram. 

Os percentuais de redução LDL colesterol após os tratamentos do grupo HC com a 

ezetimiba (21%), sinvastatina (31,8%) e sinvastatina e ezetimiba (46%) foram similares 

aos descritos na literatura, mesmo quando esses estudos apresentavam tempo de 

tratamento diferentes (entre 3 e 22 semanas) (Krysiak et al., 2011; Friedman et al., 

2011; Yu et al., 2012). 

No estudo ACTII, que estudou indivíduos hipercolesterolêmicos com e sem 

diabetes tratada com estatinas (sinvastatina, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, 

pravastatina, rosuvastatina) e associação ezetimiba e sinvastatina (10/10, 10/20, 10/40, 

10/80), foi relatada redução de LDL colesterol (31%) pós-tratamento com sinvastatina 
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independente da dose (Eber et al., 2012), comparável com a observada neste estudo 

para o grupo HC. 

A monoterapia com 40mg de sinvastatina por 8 semanas reduziu em 17,9% o 

LDL colesterol, em pacientes hipercolesterolêmicos (Yu et al., 2012). Doses entre 20 e 

80mg de sinvastatina por 36 semanas apresentaram redução no LDL colesterol de 33,8% 

em indivíduos hipercolesterolêmicos com e sem diabetes (Friedman et al., 2011). Em 

indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com 40mg de sinvastatina por 12 semanas, 

houve redução de 34% no LDL colesterol e, após associação com 10mg de ezetimiba, 

houve redução de 45% no LDL colesterol (Krysiak et al., 2011).  

A associação de ezetimiba (10 mg) no tratamento com estatinas (20mg 

sinvastatina, 10 mg atorvastatina ou 20mg de pravastatina) por 8 semanas reduziu em 

26,8% o LDL colesterol (Yu et al., 2012). A associação de ezetimiba e sinvastatina (20 e 

80mg) por 36 semanas em pacientes hipercolesterolêmicos com e sem diabetes 

reduziram o LDL colesterol em 44,2% (Friedman et al., 2011). 

Neste estudo foi observado que a sinvastatina e a ezetimiba, em monoterapia ou 

associação, foram capazes de reduzir os concentrações de LDL colesterol, em 

hipercolesterolêmicos. Ademais, os percentuais de redução do LDL colesterol nessa 

população parecem estar relacionados com o tempo de tratamento e com a dose de 

sinvastatina utilizada. 

Para o grupo DM2, a associação de ezetimiba com sinvastatina resultou em 

23,7%  de redução de LDL colesterol, comparado com a concentração de LDL colesterol 

durante o tratamento com sinvastatina 10 ou 20 mg/dia. Após 6 semanas sem 

medicação, a associação de 10 mg de ezetimiba com 20mg de sinvastatina por 12 meses 

em indivíduos em diabéticos reduziu as concentrações de LDL colesterol em 28,7% 

(Rotella et al., 2011). Indivíduos diabéticos tratados com sinvastatina e ezetimiba 

(10mg/cada) por 12 semanas tiveram redução de 19,4% no LDL colesterol (Kishimoto et 

al., 2011). 

O grupo DM2 que fazia uso de 20mg de sinvastatina/dia, ao ser tratado com 

ezetimiba (10 mg/dia) associada com a sinvastatina (10/mg/dia) teve redução também 

de triglicérides e VLDL colesterol, o que não foi observado no grupo que recebia 

10mg/dia sinvastatina.  

Estudos mostraram que a dose de sinvastatina e a associação com ezetimiba 

dependentes da dose influem na redução de LDL colesterol, em diabéticos. No estudo 
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de Heintjes e colaboradores, pacientes diabéticos tratados com diferentes doses e tipos 

de estatinas (sinvastatina, pravastatina, atorvastatina e rosuvastatina entre 10-80mg) 

tiveram reduções maior que 30% somente no LDL colesterol (Heintjes et al., 2012). No 

estudo de Slany, com pacientes diabéticos tratados por 12 semanas, foi observado que 

a associação de ezetimiba e sinvastatina (10/10, 10/20 10/40 mg), em relação a 

monoterapia, promoveu redução mais acentuada não só de LDL colesterol (28,8%, 

29,6% e 35,1% respectivamente), mas também de triglicérides (11,3%, 13,9% e 17,7%, 

respectivamente) (Slany, 2009). 

Foi demonstrado que em indivíduos diabéticos e hipercolesterolêmicos, a 

associação de sinvastatina com ezetimiba resulta em maior redução nas concentrações 

de LDL colesterol, e que as doses de sinvastatina antes da associação, também influi no 

percentual de redução deste parâmetro e de triglicérides. Da mesma forma que nos 

indivíduos não diabéticos estudados neste trabalho, as maiores reduções percentuais 

parecem estar relacionadas com o tempo de tratamento. 

Com relação ao perfil glicêmico do grupo DM2, observou-se que a associação 

sinvastatina e ezetimiba não modificou a glicemia, insulina e a hemoglobina glicada, em 

comparação com a monoterapia com sinvastatina, independente da dose (10 ou 

20mg/dia). Em pacientes hipercolesterolêmicos não diabéticos, o tratados com 40mg 

sinvastatina por 12 semanas não houve alteração na glicose de jejum, pós carga de 

glicose e HOMA-IR (Krysiak et al., 2011). Em outro estudo com pacientes 

hipercolesterolêmicos não diabéticos tratados com 40 mg de sinvastatina, e associação 

de sinvastatina e ezetimiba (10+10mg) por 2 semanas, não houve mudanças nas 

concentrações de glicose de jejum, HOMA-B einsulina (Berthold et al., 2012). No 

trabalho de Moutzouri e cols, também em não diabéticos, tratados com 40 mg de 

sinvastatina, e associação de sinvastatina e ezetimiba (10+10mg) por 2 semanas tiveram 

a insulinemia de jejum e a HOMA-IR diminuídas após cada um dos tratamentos 

(Moutzouri et al., 2011). 

Os resultados encontrados confrontados com os dados da literatura indivíduos 

hipercolesterolêmicos, diabéticos ou não, sobre o perfil glicêmico foram controversos. A 

utilização da sinvastatina e a introdução da ezetimiba não pareceu afetar os parâmetros 

do perfil glicêmico dos diabéticos. 

Neste estudo, as concentrações plasmáticas de TNF-, IL1β, IL-6, IL-8, MMP-9, 

MCP-1, PAI-1, leptina, resistina, adiponectina e PCRus, e moléculas de adesão, sICAM1, 
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sVCAM1, e-selectina não foram alteradas pelos tratamentos hipolipemiantes, no grupo 

HC. Indivíduos hipercolesterolêmicos tratados por 2 semanas com 10mg de ezetimiba, 

40mg de sinvastina ou associação de ambos (10/40mg) também não apresentaram 

diferenças nas concentrações de adiponectina, leptina e resistina (Gouni-Berthold et al., 

2008).  

Outros estudos descreveram efeitos de estatinas e ezetimiba sobre alguns 

marcadores inflamatórios. Indivíduos hipercolesterolêmicos e não diabéticos tratados 

com sinvastatina (40 mg/dia) por 12 semanas e associação com ezetimiba (10mg/dia) 

por mais 12 semanas, apresentaram redução de PCRus, TNF-α, IL-1β, IL-6 e MCP-1 após 

ambos os tratamentos em 12 semanas (Krysiak et al.,2011 – B). Também foi relatado 

que indivíduos hipercolesterolêmicos com e sem diabete tratados por 12 semanas com 

diferentes doses de estatinas (rosuvastatina, atorvastatina, pravastatina e pitavastatina) 

e 10 mg de ezetimiba não tiveram as concentrações de PCRus, adiponectina e leptina 

alteradas em nenhuma das fases, mas as concentrações de TNF-α foram reduzidas no 

tratamento com a ezetimiba apenas (Tobaru et al., 2011). 

Não foi demonstrado efeito da sinvastatina ou da ezetimiba sobre as 

concentrações plasmáticas neste estudo. Os trabalhos que apresentaram alterações 

com tempo de tratamento e doses maiores de sinvastatina, e em populações mais 

heterogêneas. 

Curiosamente, no grupo HC, a concentração plasmática de adiponectina foi 

reduzida após o tratamento combinado sinvastatina (10mg) e ezetimiba (10mg), mas 

não com as monoterapias. Esse resultado corrobora os do estudo de Koh e 

colaboradores que descreveram redução da adiponectinemia, mas não de PCRus, em 

pacientes hipercolesterolêmicos que utilizaram sinvastatina (10, 20, 40 e 80 mg) por 8 

semanas, independente da dose (Koh et al., 2008). Em indivíduos hipercolesterolêmicos 

randomizados para o tratamento de 45mg de pioglitazona, 40mg de sinvastatina e 

associação entre ambas (45+40mg) por 12 semanas, foi observado que as 

concentrações de adiponectina foram reduzidas somente após a monoterapia com 

sinvastatina, mas foram elevadas com a pioglitazona em monoterapia e associada com 

sinvastatina (Forst et al., 2007). Isso é sugestivo de um potencial efeito inibitório da 

sinvastatina e da ezetimiba sobre a produção e liberação adiponectina no plasma. Por 

outro lado,  em cultura de adipócitos 3T3 L1 estimulados com TNF-α, a sinvastatina 
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(10μM) aumentou secreção de adiponectina e PAI-1, reduziu a secreção de MCP-1, 

(Lobo et al., 2012).   

Neste estudo, a expressão de mRNA de TNFA, MMP9, MCP1, PAI1, ICAM1, 

VCAM1, IL6, IL1B, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2 em CMSP foi similar entre indivíduos 

dos grupos HC e NL. Por outro lado, em pacientes HC, a expressão IL6 foi maior de IL1B 

menor quando comparados com os indivíduos do grupo NL. 

A expressão aumentada de IL6 em indivíduos hipercolesterolêmicos pode estar 

relacionada com o perfil inflamatório de baixo grau, aumentado nestes indivíduos em 

relação aos indivíduos NL (Alenxandraki, 2010). A maior expressão de IL1B pode ocorrer 

em condições inflamatórias gerais, como febre, artrite, gastrite (Dinarello, 2011), em 

normolipidêmicos pode ser explicada pela não utilização de medicamentos que 

poderiam influir na expressão desse gene (Koh et al., 2005).  

O tratamento com hipolipemiantes não modificou a expressão de mRNA média 

dos genes estudados em pacientes HC. Entretanto, quando os pacientes HC foram 

agrupados por tercis de redução de LDL colesterol, observou-se que os pacientes com 

maior resposta (maior redução de LDL colesterol) tinham maior expressão de IL6 

durante o tratamento com 10mg de sinvastatina por 8 semanas. Em estudo recente que 

utilizou a tecnologia de microarranjos de DNA, foi demonstrada redução na expressão 

de mRNA de IL6, MPC1 e PAI1, em cultura de linfócitos tratados com 5mg de 

atorvastatina por 24h (Wang et al., 2012). 

Os achados no presente estudo foram divergentes quanto à expressão de IL6 em 

cultura de linfócitos, primeiramente pelo diferente tipo de células utilizadas nos 

experimentos e, além da linhagem, o tipo de estatina utilizada também foi diferente. 

Aparentemente, o tratamento com a ezetimiba foi a responsável pelo aumento da 

expressão de IL6 observada, mas mais estudos deverão ser realizados. 

As concentrações plasmáticas de adiponectina e PCRus foram reduzidas da fase 

S para fase SE. A redução na adiponectina também foi observada no grupo HC e em 

trabalhos anteriores com pacientes hipercolesterolêmicos não diabéticos, como já 

citados acima (Koh et al., 2008; Forst et al., 2007). 

Em pacientes hipercolesterolêmicos diabéticos ou não, que utilizavam 10mg de 

sinvastatina a pelo menos 6 meses, foram orientados a utilizar 20mg de pravastatina 

por 6 meses. Houve redução nas concentrações de PCRus, mas adiponectina foi 

aumentada. (Kai et al., 2008). Por outro lado, em homens com síndrome metabólica, 
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tratados com 80mg de sinvastatina ou associação de 10mg de sinvastatina e 10mg de 

ezetimiba por 6 semanas não houve redução das concentrações plasmáticas de 

adiponectina (Hajer et al., 2008). 

Neste estudo, a associação de sinvastatina com ezetimiba foi capaz de reduzir 

significantemente as concentrações de PCRus em diabéticos, resultado encontrado na 

literatura, o que indica que ambos utilizados concomitantemente tem um papel 

inflamatório importante nesses indivíduos. De outra forma, a adiponectina representa 

um resultado controverso e discutível, que precisará ser estudado e aprofundado 

isoladamente. 

Neste trabalho, as concentrações de sICAM-1 foram aumentadas e de sVCAM-1 

e e-selectina foram reduzidas, no grupo DM2, na fase da associação sinvastatina e 

ezetimiba, mas essas diferenças foram dependentes da dose de sinvastatina na fase de 

monoterapia. Em pacientes com histórico de doença isquêmica coronária tratados por 

12 semanas com 20mg de atorvastatina foi mostrada redução nas concentrações 

plasmáticas de sICAM-1, sVCAM-1 e e-selectina (Bolewski et al., 2008). Em pacientes 

diabéticos e hipercolesterolêmicos tratados com 2mg/dia de pitavastatina por 24 

semanas tiveram redução na concentração de e-selectina, aumento de adiponectina e 

MCP-1 sem alteração de (Nomura et al., 2008). Por outro lado, em pacientes 

hipercolesterolêmicos com e sem diabete tratados por 4 semanas com 10mg de 

atorvastatina, não houve alteração nas concentrações plasmáticas de e-selectina e 

MCP-1 (Bláha et al., 2006). Esses resultados são sugestivos de que a produção e 

liberação dessas moléculas de adesão são diferencialmente moduladas pelo tratamento 

com estatinas e também pela ezetimiba, como se observa neste estudo.  

A interação de monócitos com células endoteliais pode promover a expressão e 

secreção de moléculas de adesão, como a e-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 (Libby, 2010). 

Dessa forma, a ezetimiba em associação com sinvastatina pode inibir a progressão da 

aterosclerose através da inibição de sVCAM-1 e-selectina. 

A associação de sinvastatina e ezetimiba também reduziu a expressão de MMP9, 

em diabéticos, quando comparadas as fases S e SE. Em cultura de células musculares 

lisas (HUASMCs) incubadas por 24h, a expressão de MMP9 foi reduzida pelas 

concentrações de 7 e 10 ng/mL de rosuvastatina, concentrações equivalentes a 20 e 

40mg/dia, sendo a redução dose-dependente (Sapienza et al., 2011). Em ratos 

hipercolesterolêmicos e diabéticos tratados com 50mg/kg de atorvastatina por 48 dias 
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foi observada a redução da expressão de VCAM1, TNFA e IL1B (Riad et al., 2007). Não 

foram encontrados trabalhos com expressão desses genes em hipercolesterolêmicos 

e/ou diabéticos utilizando sinvastatina e ezetimiba. 

Neste estudo, observou-se uma relação positiva entre a expressão de mRNA de 

PAI1, ICAM1, RETN e ADIPOR1, em CMSP de diabéticos, e a dose de sinvastatina, 

sugerindo uma modulação destes genes pela estatina de forma dose dependente. Por 

outro lado, a expressão de IL6 foi menor após o tratamento com ezetimiba, também 

dependente da dose inicial de sinvastatina. 

Como visto anteriormente, a hipercolesterolemia e hiperglicemia contribuem 

para expressão de moléculas de adesão e citocinas no endotélio vascular, responsáveis 

pelo recrutamento células mononucleares (Mestas et al., 2008). Dessa forma, era de se 

esperar que, pela redução de LDL colesterol, os primeiros fatores a serem reduzidos 

seriam as moléculas de adesão VCAM-1, ICAM-1, e-selectina, tanto sua expressão como 

suas concentrações plasmáticas. A redução das concentrações plasmáticas foi 

observada experimentalmente em diabéticos, mas sua expressão não foi reduzida pelo 

tratamento. Depois, as concentrações plasmáticas e expressão das MCP-1, citocina 

responsável pelo recrutamento de mononucleares, deveriam ser reduzidas após o 

tratamento hipolipemiante, o que não foi observado nem quanto as concentrações 

plasmáticas nem quanto expressão neste estudo. 

Um dado interessante foi a menor expressão de LEP e ADIPOR1 observada nos 

indivíduos DM2 com maior redução de LDL colesterol após a combinação da 

sinvastatina com ezetimiba. Esse resultado é sugestivo de que a expressão desses genes 

em CMSP é modulada pela colesterolemia pós-tratamento hipolipemiante. 

O perfil inflamatório, representado pela adipocinas e moléculas de adesão: PAI1, 

VCAM1, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2, mais expressas em indivíduos 

hipercolesterolêmicos diabéticos que em hipercolesterolêmicos não diabéticos, pode 

ser explicado por ter mais obesos no grupo DM2 que no grupo HC. Já o PAI-1 é 

comumente maior em indivíduos com diabetes tipo 2 e o VCAM-1 está fortemente 

relacionado com a leptina (Pires et al., 2012; Luo et al., 2012). 
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6. CONCLUSÕES 

A hipercolesterolemia modula a expressão de mRNA de IL6 e IL1B, em células 

mononucleares. 

A monoterapia de ezetimiba influencia a expressão de mRNA de IL6, em células 

mononucleares de hipercolesterolêmicos, de forma dependente da resposta de LDL 

colesterol. 

A dose de sinvastatina modula a expressão de PAI1, ICAM1, RETN e ADIPOR1, 

em células mononucleares de hipercolesterolêmicos diabéticos. 

A ezetimiba em associação com sinvastatina reduz a expressão de mRNA de 

MMP9, em células mononucleares de hipercolesterolêmicos diabéticos. 

A sinvastatina e a ezetimiba isoladas ou em combinação não modificam a 

expressão de mRNA de TNFA, MCP1, VCAM1, LEP e ADIPOR2, em células 

mononucleares de hipercolesterolêmicos com e sem diabete. 

A diabete está relacionada com aumento de expressão de mRNA de PAI1, 

VCAM1, RETN, LEP, ADIPOR1 e ADIPOR2, em células mononucleares de 

hipercolesterolêmicos tratados com sinvastatina, independentemente da dose. 

A sinvastatina e a ezetimiba em associação reduzem a adiponectinemia, em 

hipercolesterolêmicos independente da diabete, e influenciam a concentração 

plasmática de PCRus, e-selectina, sICAM-1 e sVCAM-1, em diabéticos. 

As concentrações plasmáticas de IL1β, IL-6, IL-8, TNF-, MMP-9, MCP-1, PAI-1, 

leptina e resistina não são influenciadas por sinvastatina e/ou ezetimiba, em 

hipercolesterolêmicos com e sem diabete. 
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