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WILLRICH, M.A.V. Efeitos de hipolipemiantes sobre a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 in 
vitro e in vivo 2011. 138p. Tese de Doutorado [Programa de Pós-Graduação em Farmácia – 
Área de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo]. 

  
RESUMO  

 
Introdução: As CYP3A4 e CYP3A5 são enzimas do citocromo P450 responsáveis pela biotransformação 
de esteróides endógenos e vários fármacos, entre eles as estatinas. Polimorfismos nos genes CYP3A4 e 
CYP3A5 (CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D) foram associados com diferenças na resposta 
hipolipemiante de indivíduos tratados com atorvastatina e sinvastatina. Neste estudo foram avaliados 
os efeitos de hipolipemiantes sobre a expressão e a atividade de CYP3A4 e CYP3A5, em linhagens 
celulares HepG2 e Caco-2 e em CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos, e sua relação com variantes 
de CYP3A4 e CYP3A5. Métodos: Foram analisados 99 indivíduos normolipidêmicos (NL) e 139 
hipercolesterolêmicos (HC). Os HC foram tratados com atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas). A 
genotipagem das variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D foi feita por PCR-RFLP ou 
sequenciamento. A análise da expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 foi avaliada por PCR em tempo 
real quantitativo (PCRq). As proteínas totais de HepG2 foram avaliadas por Western Blotting. A atividade 
de CYP3A4 e CYP3A5 in vivo foi  avaliada pela relação entre cortisol e seu metabólito, 6β-hidróxicortisol, 
na urina (razão 6βOH-cortisol/cortisol), por CLAE. Resultados: O perfil de expressão basal de RNAm de 
CYP3A4 e CYP3A5 é diferente entre HepG2 e Caco-2. Caco-2 expressa 31 vezes mais CYP3A4 e 122 vezes 
mais CYP3A5 que HepG2. Em células HepG2 tratadas por 12 h, a atorvastatina 20 µM aumentou a 
expressão de CYP3A4 em 10 vezes, em relação ao controle (p=0,006). Após 24 h de tratamento, 
atorvastatina (1-20 µM) aumentou a expressão de CYP3A4 em 5 a 8 vezes, nas HepG2 (p< 0,001). Para 
CYP3A5, a exposição por 12 h à atorvastatina 20 µM aumentou a expressão em 4 vezes em relação ao 
controle ( p<0,001). A exposição à sinvastatina 1,0 µM por 24 h aumentou a expressão de CYP3A4, em 2 
vezes (p<0,01), em HepG2. Também se observou que, nesse tempo de tratamento, a sinvastatina (0,1 
µM a 10 µM) aumentou a expressão de CYP3A5 em 2 a 4 vezes (p<0,05). A linhagem HepG2 apresenta 
alelos funcionais (CYP3A4*1A e CYP3A5*1A) em homozigose. A linhagem Caco-2 apresenta os alelos não 
funcionais CYP3A5*3C e CYP3A5*1D, em heterozigose. Também foi avaliada a expressão das proteínas 
CYP3A4  e CYP3A5 por Western Blotting, em células HepG2, após atorvastatina (0,1 a 20 µM) e 
sinvastatina (0,01 a 10 µM) por 12 e 24 h. O perfil de expressão das proteínas não diferiu com os 
tratamentos. Nas células mononucleares do sangue periférico (CMSP), a expressão de RNAm basal de 
CYP3A4 é cerca de 2,5 a 9,6 vezes maior que a expressão de CYP3A5 (p< 0,05). Observou-se correlação da 
expressão de CYP3A4 e CYP3A5 nessas células, antes (r

2
 = 0,22; p< 0,0001) e após o tratamento  (r

2
 = 0,58; 

p<0,0001) com atorvastatina. A expressão basal de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 é maior nos indivíduos  (NL) 
que nos indivíduos (HC) (p<0,05). A atorvastatina não influenciou  a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 em 
CMSP (p> 0,05). Os indivíduos NL apresentam atividade de CYP3A4 e CYP3A5 basal maior que os indivíduos 
HC- (p<0,0001). O tratamento com atorvastatina não alterou a atividade de CYP3A4 e CYP3A5 nos HC 
(p>0,05). As variantes gênicas estudadas (CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D) como grupos 
haplotípicos não afetaram a resposta ao tratamento, a expressão de RNAm ou a atividade de CYP3A4 e 
CYP3A5, embora o haplótipo AGT tenha expressão basal de RNAm de CYP3A5 menor que os portadores de 
haplótipos GAT e GAC (p<0,005). Conclusão: Os resultados deste trabalho nos permitem concluir que a 
atorvastatina e a sinvastatina, mas não a ezetimiba, influenciam a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 in 
vitro, em linhagem derivada de hepatócitos (HepG2), e que este efeito não foi reproduzido em linhagem 
derivada de enterócitos (Caco-2). A expressão de CYP3A4 e CYP3A5 tem grande variabilidade 
interindividual, independente do grupo haplotípico de cada indivíduo, e que não é influenciada pela 
atorvastatina.  
Palavras-chave: Estatinas, Ezetimiba, CYP3A4, CYP3A5, Expressão gênica, Farmacogenômica. 
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of the Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Sao Paulo].  

  

ABSTRACT 

 
Background: CYP3A4 and CYP3A5 are enzymes from the cytochrome P450 resposible for the 
biotransformation of endogenous steroids and several drugs, e.g. statins. Polymorphisms in CYP3A4 and 
CYP3A5 (CYP3A4*1B, CYP3A5*3C and CYP3A5*1D) have been associated with variation of lipid-lowering 
response in individuals treated with atorvastatin and simvastatin. In this study we evaluated the effect 
of hypolipemiants on expression and activity of CYP3A4 and CYP3A5, in HepG2 and Caco-2 cell lines as 
well as peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in hypercholesterolemic individuals, and their 
relationship with CYP3A4 and CYP3A5 variants. Methods: We analyzed 99 normolipidemic individuals 
(NL) and 139 hypercholesterolemic (HC). HC subjects were treated with atorvastatin  (HC, 10 mg/day/4 
weeks). Analysis of CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D variants was performed with PCR-RFLP or 
sequencing assays and mRNA expression of CYP3A4 and CYP3A5 with Quantitative Real-time PCR (qRT-
PCR) was performed . Total  protein content was extracted from HepG2 for Western Blotting 
experiments. Activity of  CYP3A4 and CYP3A5 in vivo was evaluated by 6βOH-cortisol and cortisol ratio in 
urine samples, by HPLC-UV method. Results: Baseline mRNA expression is different for HepG2 and Caco-
2. Caco-2 expresses 31 times more CYP3A4 and 122 times more CYP3A5 than HepG2. In HepG2 cells 
treated for 12h, atorvastatin 20 µM increased CYP3A4 expression in 10 times, when compared to the 
control (p=0.006). After 24h treatment, atorvastatin (1-20 µM) increased CYP3A4 mRNA expression in 5 
to 8 times, in HepG2 (p< 0.001). To CYP3A5, exposure for 12h to atorvastatin 20 µM increased 
expression in 4 times when compared to the control (p<0.001). Exposure to simvastatin 1.0 µM for 24 h 
increased CYP3A4 expression in 2 times, (p<0.01), in  HepG2. With the 24h treatment,simvastatin (0.1 
µM - 10 µM) CYP3A5 showed increased mRNA expression in 2 to 4 times (p<0.05). HepG2 cell line 
carries homozygous functional alleles (CYP3A4*1A e CYP3A5*1A). Caco-2 carries heterozygous CYP3A5*3C 
and CYP3A5*1D. We evaluated the protein expression of CYP3A4 and CYP3A5 with Western Blotting in 
HepG2 cells, after atorvastatin (0.1 - 20 µM) and simvastatin (0.01 - 10 µM) for 12 and 24 h. The 
proteins’ profile did not change with statins treatment. In PBMC, baseline mRNA expression of CYP3A4 
is approximately 2.6 to 9.5 times higher than CYP3A5 (p< 0.05). There was a correlation in expression 
between CYP3A4 and CYP3A5, before (r

2
 = 0.22; p< 0.0001) and after treatment (r

2
 = 0.58; p<0.0001) with 

atorvastatin. Baseline mRNA expression of CYP3A4 and CYP3A5 is higher in (NL) than in (HC) (p<0.05). 
Atorvastatin treatment did not increase CYP3A4 and CYP3A5 mRNA in PBMC (p>0.05). CYP3A4/5 activity 
was higher in NL subjects than in HC (p<0.0001). Atorvastatin treatment did not affect CYP3A4/5 activity 
in HC (p>0.05). The studied variants CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D analyzed as a haplotype block 
did not affect response to treatment, mRNA expression or activity of CYP3A4 and CYP3A5. However, 
AGT haplotype showed lower CYP3A5 mRNA expression levels when compared to GAC and GAT 
haplotypes at baseline (p<0.05).  Conclusion: The results of this study allow us to conclude that atorvastatin 
and simvastatin, but not ezetimibe, influence the expression of CYP3A4 and CYP3A5 mRNA in vitro in 
HepG2 cell line, but this effect was not reproduced in Caco-2 cell line or PBMC. CYP3A4 and CYP3A5 
present great  interindividual variability, despite the individual´s haplotype and is not influenced by 
atorvastatin.   
 
Keywords: Statins, ezetimibe, CYP3A4, CYP3A5, Gene expression, Pharmacogenomics. 

 



1. Introdução 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

1 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

“A civilização mata. Desde 1990  mais pessoas morreram de doença arterial 

coronariana do que de qualquer outra causa”.  

Organização Mundial de Saúde, 2011.   

 

 

 

1.1 Hipolipemiantes: papel e função 

 

 A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte de homens e 

mulheres em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que 7 milhões de 

pessoas morram por ano em virtude de DAC. Outros 6 milhões de pessoas morrem 

anualmente em virtude de derrames. A maioria destas mortes ocorre em países em 

desenvolvimento, em parte devido ao aumento da longevidade, urbanização e 

mudança no estilo de vida, com hábitos mais sedentários (OMS, 2011).  

A hipercolesterolemia é um fator importante no desenvolvimento da 

aterosclerose, em particular na DAC (SIMONS, 1986). Vários estudos multicêntricos 

demonstraram que o colesterol alto está associado com alta taxa de mortalidade 

(SIMONS, 1986).  

Uma revolução no tratamento farmacológico da hipercolesterolemia ocorreu 

quando da introdução de hipolipemiantes no final da década de 1970, primeiramente 

com o uso de sequestrantes de ácidos biliares, e em seguida, com a descoberta de um 

produto natural do caldo fermentado de Aspergillus terreus, que depois veio a ser 

chamado lovastatina (HOU; GOLDBERG, 2009; TOBERT, 2003; ENDO, 1992). 
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1.2 Classes de hipolipemiantes 

 

 Atualmente existem várias classes de hipolipemiantes usados no tratamento da 

hipercolesterolemia. Estes fármacos podem ser usados em monoterapia ou em terapia 

combinada. São eles:  

 
 Sequestrantes de ácidos biliares: ácidos biliares são derivados do colesterol 

necessários para a digestão e absorção do colesterol, gorduras e vitaminas 

lipossolúveis. Quando não disponíveis (sequestrados pelo fármaco), o 

colesterol é dirigido à síntese de ácidos biliares, e a HMG-coA redutase e os 

receptores da lipoproteína de baixa densidade (LDL) são modulados, 

diminuindo a concentração plasmática de colesterol (BAYS; STEIN, 2003).  

 
 Fitosteróis: o β-sitosterol é o fitosterol mais comum nos vegetais. Os fitosteróis 

interferem competitivamente com o colesterol intestinal na formação de 

micelas e, portanto, diminuem a absorção de colesterol (BAYS; STEIN, 2003). 

 
 Ácido nicotínico: a niacina é uma vitamina B que tem demonstrado efeitos 

favoráveis sobre as lipoproteínas. Ela reduz o colesterol da LDL e também os 

triglicérides (GUYTON, 2010).   

 
 Fibratos: os fibratos reduzem a produção de triglicérides e aumento do 

colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL) ao ativar o PPAR-α 

(peroxisome proliferator activated receptor alpha) (BAYS; STEIN, 2003). 

 
 Ezetimiba: agentes que bloqueiam a absorção do colesterol da dieta. 

 

 Estatinas: agentes que bloqueiam a síntese do colesterol hepático. 

As estatinas e a ezetimiba são as classes de fármacos mais utilizadas e serão 

discutidas em detalhe nas próximas seções.  
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1.3 Estatinas 

 

As estatinas são inibidores da hidroxi-metil-glutaril-Coenzima A (HMG-CoA) 

redutase, enzima-chave da síntese de colesterol (SHITARA, SUGIYAMA, 2006). A 

inibição da HMG-CoA redutase interfere não só com a síntese de colesterol, mas 

também na redução da produção de intermediários isoprenóides, ao impedir a 

conversão da HMG-coA a ácido L-mevalônico (WANG; LIU; LIAO, 2008). Estes 

intermediários constituem cerca de 2% das proteínas celulares e controlam diversas 

funções relacionadas a imunomodulação, neuroproteção e senescência celular 

(WANG; LIU; LIAO, 2008). Estes efeitos secundários promovem ação anti-inflamatória e 

antiproliferativa caracterizando os efeitos pleiotrópicos atribuídos às estatinas 

(MIHOS; SALAS; SANTANA, 2010).  

Atualmente existem no mercado sete (7) diferentes estatinas, com diferentes 

perfis farmacocinético e farmacodinâmico: a sinvastatina, atorvastatina, fluvastatina, 

lovastatina, pravastatina, rosuvastatina e pitavastatina.  

As estatinas estão associadas com redução no risco relativo de infarto do 

miocárdio e/ou morte por doença arterial coronariana (DAC) de 23 a 37%, 

demonstrado em estudos de prevenção primária (WOSCOPS e AFSCAPS/TexCAPS) e 

prevenção secundária (4S, CARE e LIPID) (SCHMITZ; DROBNIK, 2003).  

Recente meta-análise publicada por Mills e colaboradores (2011) incluiu 76 

estudos clínicos randomizados para avaliar a eficácia e seguranças das estatinas. Os 

autores relataram que a terapia com estatinas diminuiu os principais eventos 

cardiovasculares e consequentemente, a mortalidade nos mais de 170 mil indivíduos 

avaliados (MILLS et al., 2011). 

A sinvastatina é administrada via oral como um pró-fármaco lipofílico em sua 

forma lactona, inativa (NEUVONEN; BACKMAN; NIEMI, 2008), enquanto a 

atorvastatina é administrada como sal cálcico na forma ativa hidroxi-ácida (VAUGHAN; 

GOTTO JÚNIOR, 2004). Ambas são metabolizadas tanto no intestino como no fígado 

por oxidação, lactonização e glucuronidação, e seus metabólitos são eliminados por 

secreção biliar ou diretamente da corrente sanguínea para o intestino  (NEUVONEN; 

BACKMAN; NIEMI, 2008).  
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Na Figura 1, é ilustrada a farmacocinética da atorvastatina e sinvastatina. A 

atorvastatina e a sinvastatina são biotransformadas pelas CYP3A4 e CYP3A5 no intestino 

e no fígado.  A CYP2C8 participa somente do metabolismo da sinvastatina, convertendo 

a forma ácida de sinvastatina a seus metabólitos (Figura 2). (MANGRAVITE; THORN; 

KRAUSS, 2006). A especificidade bioquímica de CYP3A4 e CYP3A5 pelos seus substratos 

é tão semelhante que são dificilmente distinguidas (WILKINSON, 2005). 

Na fase II da biotransformação hepática, a atorvastatina e a sinvastatina sofrem 

glucoronidação, mediada pelas UDP-glicuronil transferases (UGT) 1A1 e 1A3, 

resultando em intermediários acil-glucoronídeos (JACOBSEN et al., 2000; 

PRUEKSARITANONT et al., 2002). Ao contrário dos ratos, onde as UGTs afetam 

significativamente a depuração das estatinas, em humanos elas tem pouca influência 

sobre a depuração total dos fármacos em relação à contribuição das CYP3A4 e CYP3A5 

e glicoproteína P (NEUVONEN; NIEMI; BACKMAN, 2006).  

O efluxo celular da atorvastatina e sinvastatina é realizado pelos 

transportadores de fase III, representados principalmente pela glicoproteína P, uma 

proteína da família ATP-binding cassette (ABC) (BOGMAN et al., 2001; CHEN et al., 

2005). A pravastatina, rosuvastatina, fluvastatina e atorvastatina também são 

substratos de alta afinidade dos transportadores de captação da família dos solute-

carriers (SLC), tais como SLCO1B1 e SLCO2B1 (NEUVONEN; NIEMI; BACKMAN, 2006; 

GRUBE et al., 2006). Estes transportadores estão envolvidos na captação hepática e 

intestinal e facilitam a translocação do fármaco para dentro da célula.  

A biodisponibilidade oral da sinvastatina é baixa (inferior a 5%), resultante de um 

extenso metabolismo de primeira passagem no intestino e fígado. Seu tempo de meia-

vida é curto (Tabela 1) e por isso, toma-la à noite torna o tratamento mais eficiente, uma 

vez que a síntese de esteróides é mais ativa durante a noite (NEUVONEN; NIEMI; 

BACKMAN, 2006). A interação entre CYP3A e glicoproteína P no intestino contribui para a 

extração pré-sistêmica da sinvastatina (NEUVONEN; NIEMI; BACKMAN, 2006). O 

metabolismo pré-sistêmico é menos relevante para a atorvastatina que para a sinvastatina.   
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Figura 1. Diagrama da farmacocinética da atorvastatina e sinvastatina. Adaptado de 
Klein et al., 2001. Disponível online em www.pharmgkb.org, e reproduzido com 
permissão da PharmGKB e Universidade de Stanford. 
Nota: O diagrama retrata uma visão generalizada da farmacocinética das estatinas, representando um 
conjunto de genes que influenciam o transporte e metabolismo desta classe de fármacos. As estatinas 
são administradas por via oral e entram na circulação sistêmica através dos enterócitos por transporte 
ativo e passivo via transportadores das famílias de genes ABC e SLC. Os principais órgãos de 
metabolismo e eliminação das estatinas incluem o fígado e, em menor grau, os rins. O metabolismo é 
catalizado pelas enzimas da família de genes CYP e UGT. A principal via de eliminação é através da 
excreção biliar mediada pelos transportadores ABC. A farmacocinética de cada estatina individualmente 
é influenciada por sua hidrofobicidade. Os compostos mais hidrofílicos, como a pravastatina, requerem 
transporte ativo para o fígado, são menos metabolizados pelas enzimas do citocromo P450 (CYP), e tem 
maior excreção renal, enquanto os compostos menos hidrofílicos são transportados por difusão passiva 
e melhores substratos tanto para as CYPs como para os transportadores envolvidos na excreção biliar.  
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Figura 2. Metabolismo da sinvastatina mediado pelas CYPs  na fase I do metabolismo 
hepático. 
Nota: A forma ativa da sinvastatina é metabolizada por CYP3A4, CYP3A5, e CYP2C8. A forma lactona, inativa, é 
metabolizada somente pelas CYP3A4 e CYP3A5. Adaptado de NEUVONEN; NIEMI; BACKMAN, 2006.  

   

 

A atorvastatina é altamente solúvel e permeável, sendo completamente 

absorvida após administração via oral. Sua biodisponibilidade oral é 12%, pois a 

atorvastatina está sujeita ao metabolismo de primeira passagem tanto na parede do 

intestino assim como no fígado (LENNERNÄS, 2003).  

 

Tabela 1. Propriedades farmacocinéticas de sinvastatina e atorvastatina.  

Propriedades Farmacocinéticas  Sinvastatina Atorvastatina 

Estrutura Química 

 
 

Pró-fármaco lactona Sim Não 

Lipofilicidade da forma lactona ou forma ácida ++++ +++ 

Absorção (%) 60-85 30 

Biodisponibilidade (%) < 5 12 

Extração hepática (%) > 80 70 

Ligação a proteínas (%) > 95 > 98 

Meia-vida (h) 2-5 7-20 
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Metabolismo CYP3A4/CYP3A5, CYP2C8 CYP3A4/CYP3A5 

Substrato OATP1B1 + + 

Substrato BCRP Não se sabe + 

Substrato MDR1 +, forma ácida + 

Inibidor CYP3A4 + + 

Inibidor CYP2C9 - - 

Inibidor MDR1 + + 

Inibidor BCRP + + 

Nota: Organic Anion Transporting Polypeptide (OATP), Breast Cancer Resistance Protein (BCRP), Multidrug 
Resistance Protein 1 (Glicoproteína P) MDR1. Adaptado de NEUVONEN; NIEMI; BACKMAN, 2006. 

 

 

Aproximadamente de 1 a 5% dos pacientes que utilizam estes fármacos 

apresentam reações adversas (RA) comuns como mialgia, fraqueza, náusea, diarréia ou 

constipação (SIRTORI et al., 2011; GILLETT; NORRELL; 2011). A frequência das RA é 

dose-dependente. Embora raras, as RA podem ser graves: dano muscular (fraqueza, 

fibromialgia, miopatia ou rabdomiólise) e hepatotoxicidade. Como o número de 

pacientes em tratamento com estatinas no mundo é bastante alto (estima-se que ao 

final deste ano, 46 milhões de pessoas estarão sob tratamento com estatinas 

(http://www.meps.ahrq.gov) (MEPS, 2005), as ocorrências de RA são consideradas 

sérias o suficiente para preocupar os órgãos públicos de saúde (SIRTORI et al., 2011).  

A resposta farmacológica ao tratamento com estatinas é monitorada 

principalmente pela redução nos valores séricos de colesterol total e de colesterol da 

LDL (LDL-c). As estatinas são consideradas seguras, entretanto, aproximadamente um 

terço dos pacientes tratados com estatinas não atingem os valores de perfil lipídico 

desejável, como por exemplo, o LDL-c alvo, determinado pelo número de fatores de 

risco que o indivíduo apresenta (MANGRAVITE; THORN; KRAUSS, 2006). Isto é, estes 

pacientes não respondem de forma adequada ao tratamento com estatinas. Isto de 

deve em parte às diretrizes para controle da hipercolesterolemia cada vez mais 

agressivas. Em 2004, o National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult 

Treatment Panel (ATP) III (GRUNDY et al., 2004) impôs um desafio aos pacientes de 

alto risco para doença arterial coronariana (DAC)  ao recomendar o LDL-c alvo inferior 

a 70 mg/dL.  Doses maiores de estatinas podem ser necessárias para atingir o LDL-c 
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alvo, ou ainda, uma terapia combinada com outros agentes hipolipemiantes, como o 

uso concomitante de sinvastatina e ezetimiba.  

 

 

1.3.1  Interações medicamentosas com estatinas 

 

O uso concomitante com itraconazol, gemfibrozil, niacina, ciclosporina, digoxina, 

warfarina e eritromicina foi associado com biodisponibilidade oral e parâmetros 

farmacocinéticos das estatinas elevados (CORSINI, 2003), o que aumenta potencialmente a 

exposição sistêmica a RA. Ativadores da CYP3A, como corticosteróides e anticonvulsivantes, 

reduzem significativamente as concentrações plasmáticas das estatinas. Consequentemente, 

a interação entre esses medicamentos reduz drasticamente a eficácia das estatinas 

(BELLOSTA; PAOLETTI; CORSINI, 2004). Isso ocorre porque estes fármacos são metabolizados 

pelas mesmas vias, como a CYP3A4 e CYP3A5 (NEUVONEN, 2010).  

 

 

1.4 Ezetimiba: inibidor de NPC1L1 

 

A ezetimiba é um fármaco que tem sido usado em monoterapia ou em 

combinação no tratamento com estatinas, a fim de potencializar a redução da 

colesterolemia.  

O mecanismo de ação da ezetimiba é complementar ao das estatinas, que 

inibem a síntese hepática de colesterol. A ezetimiba bloqueia a absorção de colesterol 

e de fitoesterol provenientes da dieta, por inibição do transportador Niemann-Pick C1-

Like 1 (NPC1L1) (SUDHOP et al., 2002; DAVIS JUNIOR; ALTMANN, 2009) nos 

enterócitos. Esse bloqueio não afeta a absorção de triglicérides, ácidos graxos, ácidos 

biliares ou vitaminas lipossolúveis (KOSOGLOU et al., 2005; DAVIS; VELTRI, 2007). Além 

disso, a ezetimiba também pode interagir com o NPC1L1 hepático, modificando a 

concentração de colesterol biliar e podendo, portanto, alterar a quantidade de 

colesterol circulante (TEMEL et al., 2007). Em modelos animais, a inibição da absorção 

do colesterol intestinal pela ezetimiba resulta em redução do colesterol dos 

quilomícrons, com conseqüente diminuição do colesterol entregue pelos quilomícrons 
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para o fígado (van HEEK; COMPTON; DAVIS, 2001). Esta redução resulta em um 

aumento compensatório de receptores de LDL hepático, aumentando a captação de 

LDL e reduzindo a concentração de LDL-c plasmático (REPA  et al., 2005).  

A ezetimiba (Figura 3) não é metabolizada pelas enzimas hepáticas do 

citocromo P450 (HOWARD, 2011). A ezetimiba passa somente pela Fase II do 

metabolismo hepático para formar um conjugado fenólico glucuronidado, reação que 

é mediada pelas enzimas UGT1A1, UGT1A3 e UGT2B15 (KOSOGLOU et al., 2005). A 

ezetimiba administrada via oral está sujeita a um extenso metabolismo pré-sistêmico 

na mucosa intestinal para formar o derivado ezetimiba glucuronidada, que é a forma 

ativa. O pró-fármaco e seu conjugado são transportados através da veia porta para o 

fígado, onde a ezetimiba sofrerá maior glucuronidação e subsequente secreção biliar 

para o intestino. Aproximadamente 69% da ezetimiba ingerida é excretada nas fezes. 

Menos de 1% do fármaco é excretado na urina (KOSOGLOU et al.; 2005).  A 

biodisponibilidade da ezetimiba ainda não foi determinada porque o composto é 

virtualmente insolúvel em meio aquoso adequado para injeção intravenosa (DAVIS JUNIOR; 

ALTMANN, 2009).   

 

 

Figura 3. Estrutura química da ezetimiba. Adaptado de KOSOGLOU et al., 2005.  
 

 

A ezetimiba é considerada um fármaco seguro e bem-tolerado (PANDOR et al., 

2009; KATRAGADDA; RAI; ARORA, 2010). Utilizado em monoterapia, ele promoveu uma 
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redução do colesterol total e do LDL-c de 13,5% e 18,6%, respectivamente (PANDOR et al., 

2009).  

Quando a ezetimiba é utilizada em associação com a sinvastatina, os indivíduos 

atingiram concentrações de LDL-c alvo mais facilmente, e reduções da ordem de 60% do 

LDL-c, quando comparados aos que os que estavam em uso de sinvastatina isolada, 

portanto a ezetimiba promove um efeito adicional na redução do LDL-c importante como 

adjuvante no tratamento com estatinas (KATRAGADDA; RAI; ARORA, 2010).   

 

 

1.5 Fatores que afetam a biodisponibilidade de fármacos 

 

Fatores que modificam a biodisponibilidade de fármacos podem afetar de 

forma significativa a resposta farmacológica, por alteração da concentração plasmática 

ou da eficácia do composto farmacologicamente ativo (HOFFMAN et al., 2001; EVANS, 

MCLEOD, 2003).  

Além dos fatores que determinam a resposta farmacológica (absorção, 

distribuição, metabolização e eliminação), há outros igualmente importantes, tais 

como o estado de saúde geral do paciente, a gravidade da doença, a idade, o gênero, a 

dieta, o tabagismo, a atividade física, os hormônios, a qualidade da prescrição 

farmacológica e a diversidade genética entre os indivíduos (SANDER, 2000;  

MANGRAVITE; THORN; KRAUSS, 2006). 

Estudos realizados no Brasil e em outros países demonstraram que 

polimorfismos de proteínas envolvidas no metabolismo lipídico estão associados a 

diferenças na resposta farmacológica a estatinas. Entre essas proteínas, pode-se citar: 

receptor de LDL, apolipoproteína (apo) AI, Apo B, Apo E, proteína de transferência de 

ésteres de colesterol (CETP), fatores de transcrição como os sterol regulatory element 

binding protein factors (SREBPF) 1a e 1b, e enzimas como a lipase hepática e a SREBPF 

cleavage activating protein (SCAP) (SALAZAR et al., 2000a; GUZMÁN et al., 2000; 

GARCÍA-OTíN et al., 2002; VOHL et al., 2002; SORKIN et al., 2005; FIEGENBAUM et al., 

2005a, FIEGENBAUM et al., 2005b).  
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Além disso, a partir de 2007 muitos estudos de Genome Wide Association 

Studies (GWAS) tem sido publicados (DALY, 2010). A finalidade do GWAS é identificar 

loci que afetam a resposta farmacológica ou a susceptibilidade a RA, ao investigar um 

grande número de SNPs em milhares de genes. Até então, GWAS de estatinas 

identificaram loci associados com concentrações lipídicas e de lipoproteínas, incluindo 

vários cuja relação com o metabolismo de lipoproteínas era desconhecida (BARBER et 

al., 2010). Iakoubova e colaboradores (2008) encontraram um polimorfismo, 

Trp719Arg, no gene kinesin family member 6 (KIF6), localizado no cromossomo 6, cuja 

proteína é membro de uma família de motores moleculares envolvidos no transporte 

intracelular de proteínas complexas, organelas de membrana e RNAm nos 

microtúbulos (IAKOUBOVA et al., 2008). Entre os 4.519 participantes do estudo, os 

portadores do alelo 719Arg tiveram redução de eventos coronarianos e melhor 

resposta o tratamento com  pravastatina (IAKOUBOVA et al., 2008). Além disso, uma 

variante em outro gene, que codifica a calmina (gene CLMN, rs8014194, íntron 1), cuja 

função ainda é desconhecida, foi associada com  reduções 3% menores no colesterol 

total que os não-portadores da variante (BARBER et al., 2010).  

Polimorfismos dos genes das CYP3A4 e CYP3A5 (fase I) e de fase III (ABCB1) 

também são variantes importantes na resposta às estatinas, como evidenciaram alguns 

estudos (KIVISTO et al., 2004; BELLOSTA; PAOLETTI; CORSINI, 2004; KAJINAMI et al., 2004; 

FIEGENBAUM et al., 2005c, ARAZI et al., 2008, GENVIGIR et al., 2008; WILLRICH et al., 

2008; REBECCHI et al., 2009). A grande variabilidade interindividual na expressão de 

enzimas da subfamília CYP3A (20 a 40 vezes) é um fator importante que estimula sua 

investigação farmacogenética (LAMBA et al., 2010).  

 

 

1.6 Citocromo P450 subfamília 3A 

 

As duas principais enzimas da subfamília 3A do citocromo P450, CYP3A4 e 

CYP3A5, têm a capacidade de metabolizar uma variedade de esteróides endógenos e 

compostos químicos de quase todas as classes farmacológicas, por reações de 
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hidroxilação, oxidação e redução. Juntas, são responsáveis pelo metabolismo de 37% dos 

200 fármacos mais utilizados no mercado americano atualmente (ZANGER et al., 2008).  

As CYP3A4 e CYP3A5 são abundantes tanto no epitélio intestinal quanto no 

fígado, no qual representam 50% de atividade total das enzimas do citocromo P450 

(KUEHL et al., 2001). As CYP3A4 e CYP3A5 são codificadas pelos genes CYP3A4 e 

CYP3A5, que pertencem ao agrupamento CYP3A43–CYP3A4–CYP3AP2–CYP3A7–

CYP3A5P1–CYP3A5, localizado no cromossomo 7 (7q21-q22.1). Nesse agrupamento, 

também estão localizados os genes que codificam os outros membros da subfamília 

CYP3A: CYP3A7 e CYP3A43 (XIE et al., 2004).  

A CYP3A7 é a principal forma fetal e sua expressão parece ser silenciada logo 

após o nascimento, sendo substituída progressivamente pela CYP3A4 (LACROIX et al., 

1997; WILLIAMS et al., 2002). No entanto, a CYP3A7 está presente em alguns adultos 

em baixas quantidades no fígado (KUEHL et al., 2001). A CYP3A43 é uma isoforma cuja 

função ainda não foi completamente elucidada, mas seu envolvimento no 

metabolismo de fármacos parece ser de pouca importância, a julgar pela baixa 

expressão de seu RNAm nos diferentes tecidos (DOMANSKI et al., 2001; GELLNER et al., 

2001; BUSI; CRESTEIL, 2005). 

Os genes CYP3A4 e CYP3A5 têm 13 éxons e codificam uma proteína de 503 e 

502 resíduos de aminoácidos, respectivamente (ambas tem aproximadamente 50 a 57 

KDa). A sequência da CYP3A5 tem 85% de similaridade com a CYP3A4 (FUKUEN et al., 

2002).  

A CYP3A4 é o membro da subfamília CYP3A mais expresso em todas as 

populações estudadas (XIE et al., 2004). 48 SNPs no gene CYP3A4 foram descritos. Os 

mais comuns estão apresentados na Tabela 2. Entre eles a variante CYP3A4*1B 

(rs2740574), que encontra-se na região promotora 5’ do gene, em uma sequência 

denominada nifedipine-specific element (NFSE) (REBBECK et al., 1998; WALKER et al., 

1998).  O SNP CYP3A4*1B já foi associado com aumento no metabolismo da 

epipodofilotoxina, um agente quimioterápico, funcionando como um fator de 

proteção para leucemia (FELIX et al., 1998). Este estudo sugere que o polimorfismo 

está associado com diminuição da expressão ou da atividade da enzima (FELIX et al., 

1998). Dados disponíveis online (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP) indicam que esta 
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variante tem frequência baixa em indivíduos brancos (2,3 a 2,5%), e frequência em 

indivíduos negros entre 68 e 82%. Em populações brasileiras, a variante foi encontrada na 

frequência de 3 a 13% (CAVALLI; HIRATA; HIRATA, 2001; FIEGENBAUM et al., 2005c; 

CAVALLI et al., 2008).  CYP3A4*1B foi associada com concentrações de LDL-c maiores 

após o tratamento de hipercolesterolêmicos tratados com atorvastatina (KAJINAMI et 

al., 2004). Outros estudos recentes, no entanto, não conseguiram replicar este achado, 

incluindo dois estudos brasileiros com sinvastatina (FIEGENBAUM et al., 2005c) e 

atorvastatina (CAVALLI et al., 2008).   

A CYP3A5 é o principal membro da CYP3A expresso em tecidos extra-hepáticos, 

como rins, pulmões, glândulas adrenais, mama, próstata e leucócitos mononucleares 

(KUEHL et al., 2001; LIU et al., 2002; BURK; WOJNOWSKI, 2004) e parece ter papel 

fisiológico importante nestes tecidos podendo contribuir para a susceptibilidade a 

ação de carcinógenos, como os derivados do tabaco que são biotransformados pela 

CYP3A5 nos pulmões (BALRAM et al., 2003). A CYP3A5 é a forma predominante no rim 

e foi sugerido que a sua expressão polimórfica poderia afetar a geração endógena de 

6β-hidróxicortisol nos néfrons, e consequentemente  teria um papel etiológico no 

controle da pressão arterial através da retenção de sódio e da água (LEE; GOLDSTEIN, 

2005).  

Dos 23 SNPs descritos para   CYP3A5, o mais comum é o 6986 A>G (CYP3A5*3C, 

rs776746, Tabela 2), localizado no íntron 3, e resulta na incorporação de 131 pb do 

íntron 3 no RNAm maduro (pseudoéxon 3B). Essa inserção causa uma mudança na fase 

de leitura aberta (open reading frame - ORF) do RNAm, e pode envolver deleções 

subseqüentes de éxons e/ou inserções de outros seqüências intrônicas. Os RNAm 

processados anormalmente (RNAm variantes) contêm vários códons de terminação 

prematuros (PTCs) na ORF, e por isso geram proteínas truncadas (HUSTERT et al., 

2001; KUEHL et al., 2001; LEE; GOLDSTEIN, 2005; BUSI; CRESTEIL, 2005). Até o 

momento foram descritos no GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) 8 transcritos para 

CYP3A5. Somente um transcrito é codificante (proveniente do alelo CYP3A5*1A), os 

outros 7 transcritos são RNAm variantes que originam proteínas truncadas. Foi descrito que 

os RNAm variantes de CYP3A5 (codificados pelo alelo CYP3A5*3C) que possuem o 

pseudoéxon 3B, são menos estáveis que o RNAm funcional (codificado pelo alelo 
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CYP3A5*1A) (BUSI; CRESTEIL, 2005). A frequência da variante CYP3A5*3C é bastante variável 

entre os diferentes grupos étnicos. Em indivíduos brancos é de 94 a 97%, em asiáticos e 

populações hispânicas varia de 66 a 75% e em negros de 12 a 37% 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP). No Brasil, a frequência de CYP3A5*3C entre os indivíduos 

brancos é similar à de outros países europeus com populações caucasianas (76 a 91%) 

(FIEGENBAUM et al., 2005c; SUAREZ-KURTZ et al., 2007; WILLRICH et al., 2008).  

SNPs localizados nas regiões não traduzidas (untranslated region - UTR) das 

extremidades 5’ e 3’ do gene CYP3A5 também foram descritos (XIE et al., 2004). Foi 

observado que o SNP CYP3A5*1D (rs15524,  31611 C>T), localizado na 3´UTR, está em  

desequilíbrio de ligação com o alelo CYP3A5*3C (HUSTERT et al., 2001; LEE, 

GOLDSTEIN, 2005), e as duas alterações presentes no mesmo indivíduo formam o alelo 

CYP3A5*3A (KUEHL et al., 2001). Polimorfismos nas UTRs tendem a causar menor 

estabilidade do RNAm, afetando a taxa de expressão e a atividade catalítica da enzima 

(XIE et al., 2004). 

 

 

Tabela 2. Descrição das variantes mais comuns encontradas em CYP3A4 e CYP3A5 

Polimorfismo Alelo Localização Efeito sobre a atividade 

CYP3A4    

rs2740574 CYP3A4*1B, g.-392A>G 5’UTR Diminuída 

rs35599367 CYP3A4*22, g.15389 C>T Íntron 6 Diminuída em hepatócitos 

rs4987161 CYP3A4*17, g.15615 T>C Exon 7 Diminuída in vitro 

rs28371759 CYP3A4*18, g.20070 T>C Exon 10 Diminuída  

CYP3A5    

rs776746 CYP3A5*3C, g.6986 A>G Íntron 3 Diminuída 

rs15524 CYP3A5*1D, g.31611 C>T 3’UTR Afetaria a estabilidade do RNAm 

Fonte: Home page of the Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Committee. www.cypalleles.ki.se 

 

A variante do gene CYP3A4, CYP3A4*1B e o alelo expressor de CYP3A5, 

CYP3A5*1A estão fortemente ligados, como aponta o estudo de Wojnowski e 

colaboradores (2002). 
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Nagai e colaboradores (2002) apontaram que linhagens celulares derivadas de 

sangue humano expressam RNAm de CYP3A4 e CYP3A5. A expressão encontrada em 

linhagens representantes de linfócitos e macrófagos (MOLT4 e K562) foi proporcional à 

expressão de CYP3A4 e CYP3A5 em linhagem derivada de hepatócitos (HepG2). 

Watanabe e colaboradores (2004), descreveram a correlação entre a quantidade de 

RNAm, a quantidade de proteína e a atividade da enzima CYP3A4, no fígado. 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa observou que a atorvastatina modifica a 

expressão do RNAm do gene ABCB1 em células mononucleares do sangue periférico 

(CMSP) e na linhagem celular HepG2 e esse efeito está associado a diferenças na 

resposta à atorvastatina de indivíduos hipercolesterolêmicos (RODRIGUES et al., 2006; 

REBECCHI et al., 2009). Portanto, as CMSP têm-se mostrado um bom modelo para 

avaliar o efeito de estatinas sobre a expressão de diversos genes.  

A indução da expressão da subfamília CYP3A tem relevância clínica, pois afeta a 

eficácia do tratamento farmacológico (BELLOSTA; PAOLETTI; CORSINI, 2004). Entre os 

indutores conhecidos de CYP3A estão xenobióticos como a dexametasona, omeprazol 

e lovastatina (BURK; WOJNOWSKI, 2004). Muitos destes substratos têm sua taxa de 

biotransformação aumentada em decorrência da indução da CYP3A, o que assegura a 

detoxificação destes compostos (BURK; WOJNOWSKI, 2004). Com isso, a concentração 

plasmática desses agentes terapêuticos é diminuída ao longo do tratamento e devem 

ser reajustadas para garantir a eficácia terapêutica.  

Muitas vias contribuem para a regulação da transcrição de CYP3A4 e CYP3A5. O 

mecanismo molecular envolvido é complexo e sua regulação é afetada por um grande 

número de receptores nucleares, tais como: Receptores de Pregnano X (PXR), 

Receptores de Retinóides X (RXR), Receptor Constitutivo de Androstano (CAR), 

Receptores de Vitamina D (VDR) (WANG et al., 2008). A atorvastatina e a lovastatina 

são ligantes de PXR e CAR (LEHMAN et al., 1998; WAGNER et al., 2005; KOBAYASHI et 

al., 2005). Embora não haja relatos sobre a sinvastatina, é provável, por sua 

similaridade estrutural com as demais, que também seja um ligante para estes 

receptores nucleares.  Foi demonstrado que os indutores ligam-se diretamente ao PXR 

e o complexo se liga a seqüências específicas (motivos) na região promotora (5´UTR) 

de genes da família CYP3A (BURK; WOJNOWSKI, 2004). O PXR apresenta domínio de 
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ligação a xenobióticos e é ativado quando forma um heterodímero com outro receptor 

nuclear, o receptor X retinóide (RXR). A associação entre o heterodímero PXR-RXR e o 

ligante (xenobiótico) ativa a transcrição de genes envolvidos na biotransformação e 

eliminação de fármacos, protegendo as células de ações tóxicas do excesso de 

xenobiótico ou de seus metabólitos (KLIEWER, 2003).  

Concluindo, a resposta farmacológica às estatinas pode ser modificada por 

vários fatores, principalmente os que alteram a sua biodisponibilidade.  

A análise neste estudo de duas estatinas (atorvastatina e sinvastatina) e da 

ezetimiba  nos possibilita esclarecer se os efeitos de aumento de expressão de RNAm 

de CYP3A4 e CYP3A5 são classe dependentes ou se são característicos de um dos 

fármacos testados. E ainda, se são efeitos dependentes de estatinas ou dependentes 

de redução do colesterol, uma vez que a ezetimiba não é metabolizada por CYP3A4 e 

CYP3A5.  

Poucas enzimas são tão versáteis e tem uma gama tão ampla de substratos 

como as enzimas do citocromo P450. Sua onipresença em diversos tecidos sugere que 

seu papel como enzima de biotransformação é essencial na capacidade de adaptação 

dos organismos ao seu meio ambiente. Com o reconhecimento dos efeitos de 

hipolipemiantes sobre a expressão e a atividade de CYP3A4 e CYP3A5 em linhagens 

celulares derivadas de hepatócitos e enterócitos humanos, bem como em células 

mononucleares de sangue periférico (CMSP) de indivíduos hipercolesterolêmicos,  

esperamos contribuir para o conhecimento de fatores e mecanismos 

farmacogenônicos envolvidos na variabilidade de resposta ao tratamento com 

hipolipemiantes.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar os efeitos de inibidores de síntese (estatinas) e absorção (ezetimiba) 

de colesterol sobre a expressão gênica e a atividade das enzimas de biotransformação 

CYP3A4 e CYP3A5, em linhagens celulares derivadas de hepatócitos e enterócitos e em 

células mononucleares de indivíduos hipercolesterolêmicos.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram:  

 

 Avaliar o efeito das estatinas (atorvastatina e sinvastatina) e ezetimiba sobre a 

expressão do RNAm dos genes CYP3A4 e CYP3A5, em linhagens derivadas de 

hepatócitos (HepG2) e de enterócitos (Caco-2). 

 

 Medir a expressão das proteínas CYP3A4 e CYP3A5, em células HepG2 após 

tratamento com estatinas. 

 

 Estudar a associação do grupo haplotípico formado pelas variantes CYP3A4*1B, 

CYP3A5*3C e CYP3A5*1D sobre a expressão de RNAm e das proteínas CYP3A4 

e CYP3A5, em células HepG2 e Caco-2. 

 

 Avaliar o efeito das estatinas sobre a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5, 

em células mononucleares do sangue periférico de hipercolesterolêmicos, e 

sua relação com a presença do grupo haplotípico formado pelas variantes 

CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Estudos in vitro 

3.1.1 Cultivo das células HepG2 e Caco-2  

 

As linhagens derivadas de hepatoma humano (HepG2, número ATCC® HB 8065) 

e de adenocarcinoma colorretal (Caco-2, número ATCC® HTB-37), ambas obtidas do 

Banco de Células do Rio de Janeiro, sob a direção do Prof. Dr. Radovan Borojevic, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram escolhidas por representarem 

células derivadas de hepatócitos e enterócitos, sítio de ação dos fármacos em estudo 

(estatinas e ezetimiba, respectivamente).  

As células foram mantidas em meio Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM, 

pH 7,4) com 10% de soro fetal bovino, a 37 oC, em estufa umidificada com atmosfera 

de 5% de gás carbônico. O meio de cultivo foi suplementado com L-glutamina 2 mmoles/L, 

bicarbonato de sódio 44 mmoles/L, estreptomicina 10.000 U/mL e penicilina 10.000 U/mL. 

O meio foi trocado duas vezes por semana e as células foram tripsinizadas (solução de 

tripsina 0,2% e versene 0,02%) e subcultivadas uma vez por semana. 

 

 

3.1.2  Tratamento das células com hipolipemiantes 

 

A atorvastatina, doada pela Pfizer Farmacêutica Ltda., São Paulo, BR, foi 

dissolvida em metanol PA (Merck S.A., São Paulo, BR). A concentração final de metanol 

no meio de cultura nunca excedeu 0,1%. A sinvastatina (Sigma-Aldrich, MO, EUA) foi 

dissolvida em etanol PA (Merck S.A., São Paulo, BR) e foi ativada segundo o protocolo 

de Sadeghi e colaboradores (2000) que segue: hidróxido de sódio 0,1N foi adicionado à 

solução que, em seguida foi incubada a 50 oC por 2 h. O pH foi ajustado para 7,0 com 

ácido clorídrico e a concentração final da solução foi estabelecida em 5,6 mmoles/L. A 

solução foi mantida a 4 oC. A concentração final de etanol no meio de cultura não 

excedeu 1% para os experimentos de proliferação e viabilidade celular e 0,2% para os 

experimentos de expressão gênica. Experimentos preliminares com esta concentração 

de etanol não mostraram citotoxicidade. A ezetimiba, gentilmente doada pela 

Merck/Schering-Plough (New Jersey, EUA), foi dissolvida em etanol PA (Merck S.A., São 
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Paulo, BR). A concentração final de etanol no meio de cultura nunca excedeu 0,2%. 

Experimentos preliminares com estas concentrações não mostraram citotoxicidade.  

As células foram cultivadas em meio de cultura DMEM na ausência (controle: 

etanol ou metanol) e na presença de concentrações variáveis de atorvastatina (0,1 a 20 

M), sinvastatina ácida (0,01 a 10 M) e/ou ezetimiba (0,5 a 5 M) por 24h.  

As doses de sinvastatina e atorvastatina utilizadas relacionam-se com as 

concentrações sanguíneas das estatinas em pacientes tratados com 10 a 80 mg de qualquer 

um dos fármacos. Assumindo completa absorção das estatinas, com 10 a 80 mg de 

sinvastatina e de atorvastatina são estimadas concentrações sanguíneas de 1,8 a 18 μM 

(em um homem de 70 kg com volemia de 5L) (MOHAMMADI  et al., 1998; BONN et al., 

2002).  

A dose máxima de ezetimiba (5 μM) utilizada nesse estudo foi uma condição 

estabelecida pela fabricante do fármaco. No entanto, segundo During e colaboradores 

(2005) ela também é fortemente relacionada à concentração farmacologicamente 

ativa (2,5 mg/L ou aproximadamente 6 μM – P.M. 409,4) que deveria ser encontrada 

no intestino delgado de um homem adulto após ingerir a dose recomendada de 10mg 

de ezetimiba ao dia.  

As concentrações de ezetimiba e sinvastatina avaliadas na linhagem Caco-2 

foram selecionadas com base em trabalhos já publicados na literatura (YAMANASHI; 

TAKADA; SUZUKI et al., 2007; RODRIGUES et al., 2009a).  
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3.1.3 Curva de crescimento e tempo de dobramento celular 

 

Ensaios de curvas de crescimento das células HepG2 e Caco-2 foram realizados 

em triplicata, a partir de suspensões de células (4 x 104 células/mL) semeadas em 

placas de 6 poços com volume final de 2 mL de meio de cultura DMEM. As células foram 

mantidas em cultura durante quatro dias e o número de células foi determinado a cada 

12 h por microscopia óptica, utilizando a câmara de Neubauer. O tempo de dobramento 

das populações celulares (TDC) HepG2 e Caco-2 foi calculado de acordo com as fórmulas: 

 

TDC = 1/r 

e 

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

 

 

Onde: 

r = taxa de multiplicação celular, 

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

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

 

 

 

3.1.4 Efeito de estatinas sobre a viabilidade celular, fragmentação de DNA e ciclo 

celular 

 

A porcentagem de células viáveis após tratamento com atorvastatina ou 

sinvastatina por até 72 h foi avaliada a partir de uma suspensão de 1 x 106 células/mL, 

semeadas em placas de 6 poços com volume final de 2 mL de meio de cultura DMEM, 

por citometria de fluxo, utilizando uma solução de iodeto de propídio (PI)  (0,2 μg/mL 

em tampão salina fosfato (PBS) pH 7,2-7,4). O PI é um composto fluorescente 

altamente solúvel em água que se liga diretamente ao DNA, intercalando-se entre as 

bases nitrogenadas, com pouca ou nenhuma preferência por alguma seqüência 
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específica; no entanto, não consegue ultrapassar membranas intactas, sendo, 

portanto, excluído de células viáveis. A perda da integridade de membrana é 

determinada quando a fluorescência emitida pelo PI aumenta, já que este composto 

não passa pelas membranas intactas. Foram realizados de 3 a 6 experimentos 

independentes, em duplicata.  

A quantificação de DNA fragmentado foi realizada em citometria de fluxo de 

acordo com o método descrito por Nicoletti e colaboradores (1991). Brevemente, 5 x 105 

células foram ressuspendidas em 0,2 mL de tampão de lise (0,1% de citrato de sódio e 

0,1% de Triton X-100) contendo 50 µg/mL de PI.  As células lisadas foram incubadas no 

escuro a 4 °C de 2 a 24 h e utilizadas para a análise de fragmentação do DNA. O PI liga-

se às bases nitrogenadas e a fragmentação é observada pelo aparecimento de partículas 

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

pequeno tamanho de fragmentos do DNA clivado, o PI não consegue ligar-se 

eficientemente às bases.   

As células foram avaliadas em um citômetro de fluxo FACScalibur (Becton 

Dickinson, CA, EUA) utilizando o programa de informática Cell Quest (Becton Dickinson, 

CA, EUA).  Como o PI emite fluorescência na faixa da cor laranja, a fluorescência foi 

determinada através do filtro FL2 (620 nm). Para cada teste, foram avaliados 10.000 

eventos.  

Os resultados obtidos nos experimentos com atorvastatina e sinvastatina para 

a curva de crescimento, viabilidade e fragmentação celular, bem como o ciclo celular 

estão apresentados no Apêndice 1.    

 

 

3.1.5 Estudo das variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D 

3.1.5.1 Extração e análise do DNA genômico das linhagens celulares 

 

O DNA genômico foi extraído utilizando o método de fenol: clorofórmio, 

(SAMBROOK; RUSSEL, 2000). Resumidamente, 500 µL de uma suspensão de células 

HepG2 e Caco-2 foram colocados em um microtubo, e 500 µL da solução de fenol 

equilibrado (pH 7,8-8,0) e clorofórmio (1:1) foi adicionado à amostra. Após 20 s de 
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agitação mecânica, a suspensão foi centrifugada durante 5 min a 12.000 rpm. A 

fase aquosa, que contém o DNA, foi removida e colocada em novo microtubo. Este 

processo foi repetido 2 vezes. Em seguida foi adicionado 1 mL de etanol absoluto ao 

tubo contendo a fase aquosa e o DNA precipitado foi centrifugado durante 5 min a 

12.000 rpm, lavado com etanol 70% e e ressuspendido em tampão TE pH 8,0 [Tris-HCl 

a 10 mM e EDTA 1 mM (pH 8,0)]. As amostras de DNA foram armazenadas a -20 oC. 

A integridade das amostras de DNA foi avaliada por eletroforese em gel de 

agarose a 0,8% utilizando tampão TBE 0,5X [Tris-HCl a 45 mM, ácido bórico a 45 mM e 

EDTA a 1 mM (pH 8,0)] (SAMBROOK; RUSSEL, 2000). A separação eletroforética foi 

realizada a 100V, 60mA, por 30 min, em cuba de eletroforese horizontal (Gibco BRL, 

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

São Paulo, BR). Como referência foi utilizado um marcador de tamanho molecular de 

DNA de 1.000bp (1Kb) (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA). As bandas foram 

visualizadas sob luz UV, após coloração do gel com brometo de etídio (0,5 mg/mL) 

(SAMBROOK; RUSSEL, 2000) e fotodocumentadas em sistema de captura de imagem 

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

A quantificação de DNA foi realizada por espectrofotometria a 260nm utilizando 

espectrofotômetro Beckman modelo DU 640 (Beckman, Fullerton, CA, EUA) e a pureza do 

DNA determinada pela relação A260nm/A280nm (SAMBROOK; RUSSEL, 2000). 

 

 

3.1.5.2 Sequenciamento de HepG2 e Caco-2 para as variantes estudadas 

 

As linhagens celulares HepG2 e Caco-2 foram genotipadas para as variantes 

CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e  CYP3A5*1D por sequenciamento de DNA. Para amplificação 

por PCR, foram utilizados os iniciadores descritos na Tabela 3. Os protocolos desses 

ensaios estão descritos em trabalhos já publicados (CAVALLI; HIRATA; HIRATA,  

2001; CAVALLI et al., 2008; WILLRICH et al., 2008). 

Os produtos de PCR para as variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D 

foram purificados utilizando-se colunas de purificação por tamanho molecular 

(Microspin S300HR Columns, GE Healthcare, São Paulo, BR), segundo as instruções do 
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fabricante. Estes produtos purificados e os iniciadores diluídos a 5 µM foram enviados 

ao Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo, para a realização do ensaio de sequenciamento.  Os produtos de 

sequenciamento foram injetados no sistema de eletroforese capilar MegaBACE 1000 

(GE Healthcare, São Paulo, SP), conforme protocolo do Centro de Estudos do Genoma 

Humano. A análise da eletroforese foi feita pelo programa de informática Sequence 

Analyser do MegaBACE utilizando o BaseCaller Cimarron 3.12. Num segundo momento, as 

sequências foram analisadas utilizando-se o programa BioEdit Sequence Alignment Editor v. 

5.0.9, disponível na página da Internet  www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html (2004). 

Tabela com variantes mais comuns dos genes? Atividade diminuída, localização, etc? 

 

Tabela 3. Iniciadores utilizados nas reações de PCR e sequenciamento. 

Polimorfismos Sequências dos Iniciadores Tamanho 
do 

fragmento 

Sequência 
Referência 

CYP3A4*1B,  
-392A>G 
rs 2740574 
 

5’GGGAATGAGGACAGCCATAGAGACAAGGGg*A 3’ 
5’CCTTTCAGCTCTGTGTTGCTCTTTGCTG 3’ 

385pb NM_017460.5 

CYP3A5*3C,  
6986A>G 
rs 776746 
 

5’ TTGTGAGCACTTGATGATTTACC3’ 
5’ CCAGGAAGCCAGACTTTGAT3’ 
 

370pb NM_000777.3 

CYP3A5*1D,  
31611C>T 
rs 15524 

5’ TGCTTTTACTATCCAGTATTTACCC3’ 
5’ GCCCATCTTTATTTCAAGGTTT3’  
 

378pb NM_000777.3 

Nota: Sequência referência, Fonte: Genbank. Alelos denominados pelo Human Cytochrome P450 (CYP) 
Allele Nomenclature Comittee (http://www.cypalleles.ki.se/). 
* Base modificada de C para G para geracao do sítio de clivagem. É um iniciador mismatched.  

 

 

3.1.6 Expressão de RNAm dos genes CYP3A4 e CYP3A5 

3.1.6.1  Isolamento e avaliação do RNA total 

 

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

HepG2 ou Caco-2, contendo entre 5 a 10 x 106 células/mL, lisadas utilizando-se 1 mL 

do reagente TRIZOLR (Invitrogen Corporation, CA, EUA) (SALAZAR et al., 2000b; 

http://www.pubmed.org/
http://www.cypalleles.ki.se/
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RODRIGUES et al., 2009a). Resumidamente, 200 L de clorofórmio foram adicionados 

aos lisados e os extratos foram homogeneizados e centrifugados 12.000 g, 15 min, 

a 4 oC. O RNA total presente na fase aquosa foi precipitado com isopropanol gelado, 

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

RNA foi seco à temperatura ambiente, ressuspendido em 100L de água esterilizada 

tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) (Sigma-Aldrich, MO, EUA), incubado por 10 min 

a 56 oC e armazenado a -70 oC para posterior análise. 

O RNA total isolado foi quantificado (A 260nm) seu grau de pureza foi medido 

(A260nm/A280nm) por espectrofotometria no UV (SAMBROOK; RUSSEL, 2000) com a 

utilização do equipamento NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies, Wilmington, 

EUA). A integridade do RNA de algumas amostras foi avaliada com a utilização da 

plataforma Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Waldbronn, AL). 

 

 

3.1.6.2  Expressão gênica em células HepG2 e Caco-2 

 

Para os experimentos de análise de expressão de RNAm, as células HepG2 

foram semeadas a uma densidade de 2,5 × 106 células por 75 cm2, cultivadas por 24 h 

e então tratadas com sinvastatina (0 a 10 µM) ou atorvastatina (0 a 20 μM) pelo 

mesmo tempo (6, 12 ou 24 h). As células Caco-2 foram semeadas a uma densidade de 

1,0 × 106 células por 75 cm2, cultivadas por 2 dias e então tratadas com atorvastatina 

ou sinvastatina (0 a 1 μM) durante 12 ou 24 h.  

A expressão do RNAm dos genes CYP3A4 e CYP3A5 nas  linhagens celulares foi 

quantificada por reação de transcrição reversa (RT) seguida de amplificação por PCR 

em tempo real quantitativo (PCRq). Em paralelo, foi medida a expressão de RNAm dos 

genes gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) para estudo de expressão em 

HepG2 e hidroximetilbilano sintase (HMBS) para estudo da expressão em Caco-2 como 

referência endógena. A escolha do gene de referência endógena para cada tipo celular 

foi realizada utilizando-se o programa geNorm (VANDESOMPELE et al., 2002).  

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

iniciadores aleatórios (random primers) (Invitrogen Corporation, CA, EUA), ditiotreitol (DTT) 
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a 10 mmoles/L (Invitrogen Corporation, CA, EUA), dNTPs a 500 µmoles/L (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, Inglaterra), 200 U de transcriptase reversa (SuperScriptTM II Reverse 

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

375 mmoles/L e MgCl2 15 mmoles/L] (Invitrogen Corporation, CA, EUA). O ensaio de RT 

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

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

armazenado a -20 oC até a realização da PCR. 

O cDNA foi amplificado utilizando-se iniciadores (senso e antisenso) a 10 moles/L e 

sondas de detecção marcadas com FAM (gene de interesse) e VIC (gene referência) 

a 5 moles/L. Os demais reagentes foram fornecidos em solução concentrada duas 

vezes TaqMan® Universal PCR master mix (MgCl2 5 mM, dNTPs 400M, AmpEraseR 

UNG 30U, enzima AmpliTaq Gold 250 U e tampão de reação Gold PCR Buffer) (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). Utilizou-se 1 µL do cDNA, num volume total de 25 µL. 

Para os ensaios de PCRq foi utilizado o equipamento ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA).  

As sequências dos iniciadores de referência endógena do gene GAPDH foram 

cedidas pela Profa. Dra. Nancy Amaral Rebouças, do Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo, e para o gene HMBS as sequências  foram previamente 

descritas na literatura (VANDESOMPELE et al., 2002). Por sua vez, as sondas dos dois 

genes de referência endógena (GAPDH e HMBS), assim como as sequências dos 

iniciadores e das sondas marcadas com fluoróforos para os genes CYP3A4 e CYP3A5 

foram desenhadas utilizando-se o programa Primer Express 3.0 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA) (Tabela 4). As condições de termociclagem do PCRq  foram: 50 oC 

por 2 min, 95 oC por 10 min e 40 ciclos de 95 oC por 15 s e 60 oC por 1 min. 
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Tabela 4. Iniciadores utilizados nas reações de PCR em Tempo Real. 

Gene Olugonucleotídeos Sequência ( 5’  3’) 

CYP3A4 Iniciador Sense TCAATAACAGTCTTTCCATTCCTCAT 
 Iniciador Antisense TTCGAGGCGACTTTCTTTCATC 

 
Sonda 

 

FAM
TM

 TGTTTCCAAGAGAAGTTACMGBNFQ 

 

CYP3A5 Iniciador Sense CTATCGTCAGGGTCTCTGGAAATT 
 Iniciador Antisense ACGTTCCCCACATTTTTCCATA 

 
Sonda 

 

FAM
TM

ACACAGAGTGCTATAAAAMGBNFQ 

 

GAPDH Iniciador Sense* GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 
 Iniciador Antisense* CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC 

 
Sonda 

 

VIC
®
TCAGCCTTGACGGTGC MGBNFQ 

 

HMBS Iniciador Sense# GGCAATGCGGCTGCAA 

 Iniciador Antisense# GGGTACCCACGCGAATCAC 

 
Sonda 

 

VIC
®
CGGAAGAAAACAGCC MGBNFQ 

 

Nota: FAM
TM

, fluoróforo 6-carboxifluoresceína; MGB, minor groove binder; NFQ, non-fluorescent 
quencher; VIC

®
, fluoróforo disponibilizado pela Applied Biosystems

®
. *Sequências de iniciadores 

gentilmente cedidas pela Profa. Dra. Nancy Amaral Rebouças (ICB, USP). 
#
 Sequências de iniciadores de 

VANDESOMPELE et al., 2002. 

 

As eficiências dos ensaios de amplificação foram calculadas utilizando-se curva 

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

valores de ciclo threshold (CT). A eficiência (E) dos ensaios foi calculada pela fórmula:   

 

E = 10(-1/coeficiente angular) – 1 

 

A eficiência de cada ensaio foi considerada adequada para valores entre 90 e 110%. 

Para a quantificação da expressão gênica foi utilizado o método de 

quantificação relativa (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). Por esse método a quantidade de 

transcrito calculada para cada gene em uma amostra é normalizada pela do respectivo 

gene de referência. A seguinte fórmula foi utilizada para calcular a expressão gênica 

nas linhagens celulares:  
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Expressão = 2-ΔΔCT  

 

Sendo:   

ΔCT = CT gene de interesse - CT gene constitutivo; 

ΔΔCT = ΔCT da amostra tratada – ΔCT da amostra controle.  

 

 

Como controle de qualidade, todas as reações foram realizadas em duplicata e 

para cada placa de reação foram realizados controles sem amostra (controle negativo) 

para avaliar possíveis contaminações dos reagentes com produtos de PCR.  

 

 

3.1.6.3 Avaliação da eficiência dos iniciadores e sondas   

 

Inicialmente foram realizados ensaios de PCRq com diferentes concentrações 

de iniciadores e sondas, no caso dos ensaios onde estes dois componentes foram 

adquiridos separadamente (CYP3A4, CYP3A5, GAPDH, HMBS). Após esses testes, foram 

selecionadas as concentrações que mesmo após aumento da concentração não 

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

Então, para todos os ensaios, foram analisadas diluições seriadas de cDNA. Os 

dados da concentração de cDNA (em log) versus CT para cada ensaio de amplificação 

originou uma curva-padrão, cujo coeficiente angular da reta foi utilizado para cálculo 

de eficiência do respectivo ensaio. As eficiências de amplificação foram de 90,1%; 

102,1%; 102,9% e 109,7% para os genes HMBS, GAPD, CYP3A4 e CYP3A5 

respectivamente, conforme a Tabela 5 e as curvas-padrão na Figura 4.  
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Tabela 5. Eficiência do PCRq para os genes estudados. 

 CYP3A4 CYP3A5 GAPDH HMBS 

Coeficiente angular -3,1095 -3,2548 -3,2732 -3,5834 

r
2
 0,9962 0,9570 0,9912 0,9975 

Eficiência (%) 109,7 102,9 102,1 90,1 

Nota: As eficiências dos ensaios de amplificação foram calculadas utilizando-se curva padrão obtida da 
relação entre diferentes quantidades de cDNA em log e respectivos valores de ciclo threshold (CT). A 
eficiência (E) dos ensaios foi calculada pela fórmula E=10

(-1/coeficiente angular)
 – 1. A eficiência de cada ensaio 

foi considerada adequada para valores entre 90 e 110%. 

 

 

CYP3A4 CYP3A5 

  

GAPDH HMBS 

 

 

Figura 4. Representação da curva-padrão de PCRq para medida de expressão de 
CYP3A4, CYP3A5, GAPD e HMBS. A eficiência foi estimada pela análise de regressão 
linear do gráfico obtido pela relação CT versus log da concentração de cDNA (ng). 
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3.1.7  Expressão de proteínas CYP3A4 e CYP3A5 por Western Blotting 

 

Para a extração e separação das proteínas das células HepG2 em cultura, a 

suspensão celular foi centrifugada a 1.500 rpm por 10 min e o sedimento 

ressuspendido em tampão RIPA (50 mM Tris [pH 8,0]; 150 mM NaCl; 0,5% Na3KHO4; 

1% Triton X-100; 0,1% SDS, 2 µg/mL aprotinina, 5 µg/mL leupeptina, 5 mM EDTA, 

1 mM EGTA, 1 mM PMSF, 1 µg/mL pepstatina A) por 15 min em gelo. As células 

foram agitadas em agitador de tubos, em velocidade máxima por 30 s e então 

centrifugadas a 12.000 rpm por 10 min a 4 oC (DEY et al.,  2003). O sobrenadante foi 

reservado e o conteúdo de proteínas quantificado pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976).  

A separação das proteínas foi realizada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida contendo SDS (SDS-PAGE) segundo Sambrook e Russel (2000). Uma 

alíquota com 50 µg de proteínas em tampão de amostra (Tris-HCl 100 mM pH 6,8; 

mercaptoetanol 5%; SDS 2%; glicerol 20% e azul de bromofenol 0,01%) foi submetida a 

eletroforese SDS-PAGE 10% em condições desnaturantes. As proteínas fracionadas em 

gel foram transferidas para membrana de PVDF através de sistema semi-seco, em cuba 

de eletroforese (15V por 1 h). A eficiência de transferência foi avaliada pela coloração 

da membrana de PVDF em Ponceau S 0,2% por 10 min.  

A detecção de CYP3A4 foi realizada inicialmente por bloqueio da membrana 

por 2 h a temperatura ambiente, com leite desnatado a 5% em TBS [Tris-HCl 20 mM, 

(pH 7,5), NaCl 0,9%] para minimizar as ligações inespecíficas. Posteriormente, a 

membrana foi incubada, sob agitação, em TBST (TBS com 0,1% de Tween 20) com BSA 

1%, contendo o respectivo anticorpo primário (diluído 1:100), por 1 h 30 min para 

CYP3A4, em temperatura ambiente. Na Tabela 6 estão apresentados os anticorpos 

usados nos ensaios de Western Blotting, assim como a diluição e o fabricante.  Após 

três lavagens por 10 min com TBST, as membranas foram incubadas com o anticorpo 

de carneiro anti-IgG de rato conjugado com peroxidase (diluído 1: 2.000, em TSBT) por 

2 h a temperatura ambiente, sob agitação. A seguir a membrana foi lavada três vezes 

por 10 min com TBST.  
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Para a realização do Western Blotting de CYP3A5, foi utilizado o sistema SNAP 

id®, da Millipore (Billerica, MA, EUA), que é um sistema para detecção de proteínas em 

membranas de Western Blot a vácuo. O sistema é conectado a uma bomba de vácuo, 

com isso os anticorpos conseguem penetrar de forma mais eficiente nas membranas, e 

os tempos de incubação são extremamente reduzidos quando comparados com o 

Western Blotting tradicional.  Todo o processo, a partir da etapa do bloqueio da 

membrana, demora cerca de 30 min.  

O sistema SNAP id ® é utilizado a partir da etapa do bloqueio, e o protocolo de 

uso foi realizado de acordo com as instruções do fabricante. As membranas de PVDF 

foram obtidas da mesma forma que para CYP3A4. Resumidamente, as membranas 

foram inseridas nos blot holders do sistema SNAP id®, e incubadas com solução de 

bloqueio contendo 0,5% de BSA em TBST, por cerca de 30 s, tempo que o sistema leva 

para sugar a solução de bloqueio, que com a ação do vácuo se distribui de forma 

homogênea sobre a membrana. A seguir, o anticorpo primário anti-CYP3A5 foi 

adicionado (1:500, em TBST) à membrana com tempo de incubação de 10 minutos. O 

vácuo é acionado após este período, e permanece ligado durante as três lavagens com 

TBST. A seguir, as membranas foram incubadas por 10 minutos com o anticorpo de 

carneiro anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase (diluído 1: 3.000, em TSBT), 

seguidas de três lavagens com TBST.  

As bandas marcadas pelos anticorpos foram visualizadas utilizando o “kit ECL 

Western Blot detection reagents” (GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra). A 

expressão de CYP3A4 e de CYP3A5 foi analisada em relação à expressão de β-actina 

(42 KDa), diluído 1: 5.000 em TBST no sistema tradicional ou 1: 4.000 no sistema SNAP 

id®.  
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Tabela 6. Anticorpos primários usados nos ensaios de Western Blotting. 

Proteína Peso 
molecular 
(KDa) 

Anticorpo usado Diluição Fabricante 

CYP3A4 50  (HL3): sc-53850 1:100 Santa Cruz Biotechnology 
Inc., Santa Cruz, CA, EUA 

CYP3A5 57 AB1279 1:500 Chemicon; Millipore Corp., 
Billerica, MA, EUA 

β-actina 42 sc-130300 1:5000 ou 
1:4000 
(SNAPid®) 

Santa Cruz Biotechnology 
Inc., Santa Cruz, CA, EUA 

 

 

As imagens de CYP3A4 foram fotografadas após revelação de filmes de raio-x, e 

as de CYP3A5 foram fotodocumentadas através do sistema ImageQuant 400 Capture 

(GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra).  

CYP3A4 e CYP3A5 foram quantificadas através de densitometria em relação à β-

actina no sistema Image J v.1.45g (http://imagej.hih.gov/ij). disponível online pelo National 

Institutes of Health (NIH), EUA.   

 

3.2 Estudos in vivo 

3.2.1 Casuística 

 

Foram selecionados para este estudo 458 indivíduos, de ambos os sexos, entre 29 e 

81 anos de idade. Destes, 210 eram hipercolesterolêmicos (HC) e 248 normolipidêmicos 

(NL). Foram excluídos deste estudo os indivíduos que se declararam orientais 

(amarelos), indivíduos com doenças cardiovasculares, com alguma forma de 

hipercolesterolemia secundária, doença tiroideana, hepática ou renal grave ou diabete 

melito, conhecidos antes ou após a avaliação laboratorial, e mulheres grávidas ou em 

uso de contraceptivos orais. Além disso, foram excluídos os indivíduos 

hipercolesterolêmicos selecionados que responderam adequadamente (LDL-c inferior 

a 160 mg/dL) à dieta com baixo teor de colesterol e gordura saturada e os que não 

completaram as fases do tratamento farmacológico. Com base nestes critérios, foram 
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excluídos 71 HC e 149 NL, sendo efetivamente incluídos 139 HC e 99 NL que 

completaram o estudo.  

Os indivíduos HC tinham colesterol total superior a 200 mg/dL e LDL-c superior 

a 160 mg/dL, triglicerídeos inferiores a 350 mg/dL. Também foram incluídos 99 

indivíduos normolipidêmicos (NL), segundo os critérios de hipercolesterolemia 

primária da IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). Os indivíduos foram selecionados 

em duas diferentes instituições: a Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo (n=61), a Seção de Lipoproteínas do Instituto Dante 

Pazzanezze de Cardiologia (n=78) durante consultas de rotina.  

Todos os indivíduos  foram informados sobre o protocolo do estudo que foi 

previamente aprovado pelos comitês de ética em pesquisa das instituições envolvidas 

(Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Hospital Universitário da USP e Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(Anexo 3) e somente participaram os que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram obtidos os dados de gênero, idade, peso, altura, menopausa, tabagismo, 

hipertensão, história familiar de DAC e medicações em uso. Com base nas 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000), indivíduos com índice 

de massa corpórea (IMC) superior a 30 kg/m² foram classificados como obesos, e os que 

apresentaram pressão sistólica/diastólica acima de 140/90 mmHg ou estavam sob 

tratamento anti-hipertensivo foram considerados hipertensos (MANCIA et al., 2007). A 

etnia do paciente foi determinada durante a entrevista, por ele próprio (autodeclaração) 

(IBGE, 2010). 

Os indivíduos NL foram selecionados durante consulta médica de rotina e 

compareceram uma única vez ao serviço de Laboratório Clínico para coleta das amostras de 

sangue e urina. Foram instruídos a manter sua dieta e hábitos regulares no período que 

antecedeu a coleta, assim como as medicações de uso contínuo. Os NL não faziam uso de 

nenhum hipolipemiante.  

Os indivíduos HC foram orientados a fazer uso de dieta com baixo teor de 

colesterol e gordura saturada por quatro semanas (CHAHOUD; AUDE; MEHTA, 2004). 
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Após esse período, foi feita avaliação laboratorial e os indivíduos com concentrações 

séricas de LDL-c superiores a 160 mg/dL (n=139) foram tratados com atorvastatina 

(HC) com a dose diária de 10 mg por via oral durante quatro semanas.  

 

 

3.2.2 Amostras biológicas 

 

Foram coletadas amostras de sangue, após jejum de 12 a 14 h, no período 

basal e após o protocolo de tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas. Para 

extração de DNA e RNA foram obtidos 15 mL de sangue em tubo a vácuo do tipo BD 

Vacutainer®( BD Diagnostics, São Paulo, BR), com EDTA K2 jateado na parede do tubo e 

5 mL em tubo seco com gel separador e ativador de coágulo jateado na parede do 

tubo (Gel SST II® Advance, BD Diagnostics, São Paulo, BR) para a obtenção de soro. 

Foram determinadas concentrações séricas de colesterol total e frações, triglicérides, 

apolipoproteína AI (apo AI) e apolipoproteína B (apo B). As determinações bioquímicas 

aqui descritas foram realizadas no Serviço de Laboratório Clínico do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo ou no Laboratório Alvaro Centro de Análises e 

Pesquisas Clínicas (Cascavel, PR). As determinações de colesterol total e frações, 

triglicérides, apo AI e apo B séricos foram utilizadas a fim de avaliar a resposta aos 

hipolipemiantes.  

Dos pacientes do grupo tratado com atorvastatina (HC) e dos normolipidêmicos 

(NL) também foi colhida uma amostra de urina isolada (primeira urina da manhã) em 

cada fase do protocolo, para estimar a atividade de CYP3A4 e CYP3A5 através da 

conversão do cortisol urinário a 6β-hidróxicortisol por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) e para determinação de creatinina urinária (Reação de Jaffé, amostra 

diluída 1:25 em água deionizada).   
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3.2.3  Estudo das variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D  

3.2.3.1 Extração e análise de DNA genômico 

 

O DNA genômico foi extraído dos leucócitos do sangue periférico, após lise dos 

eritrócitos, utilizando o método de precipitação salina (SALAZAR et al., 1998). 

Resumidamente, as amostras de sangue, colhidas com EDTA, foram lisadas com 

tampão Tris-1 [Tris-HCl a 10 mM (pH 8,0), KCl a 10 mM; MgCl2 a 10 mM e EDTA a 2 mM] 

adicionado de Triton X-100 a 2,5%. Posteriormente, os núcleos celulares foram lisados 

com tampão Tris-2 (Tris-HCl a 10 mM, pH 8,0, KCl a 10 mM, MgCl2 a 10 mM, EDTA a 2 mM 

pH 8,0 e NaCl 0,4M) adicionado de dodecil sulfato de sódio (SDS) 10%. A seguir, foi 

adicionado NaCl 5 M e a suspensão foi centrifugada durante 5 min a 12.000 rpm. Ao 

sobrenadante, foi adicionado 1 mL de etanol absoluto e o DNA precipitado foi 

centrifugado durante 5 min a 12.000 rpm, lavado com etanol 70% e e ressuspendido em 

tampão TE pH 8,0 [Tris-HCl a 10 mM e EDTA 1 mM (pH 8,0)]. As amostras de DNA foram 

armazenadas a -20 oC. 

A integridade das amostras e a quantificação de DNA foram avaliadas da 

mesma forma que as linhagens celulares, portanto já descritas no item 3.1.5.1.  

 

 

 

 

3.2.3.2  Genotipagem das variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D  

 

Três variantes foram estudadas: CYP3A4*1B (CYP3A4 -392A>G, 5’UTR, 

rs2740574), CYP3A5*3C, (CYP3A5 6986 A>G, íntron 3, rs776746) e CYP3A5*1D (CYP3A5 

31611C>T, 3’UTR, rs15524). As regiões polimórficas CYP3A4*1B e CYP3A5*3C foram 

amplificadas por PCR de ponto final e os produtos gerados foram analisados por ensaio 

de polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição (RFLP). Vinte por cento das 

amostras foram selecionadas aleatoriamente para confirmação dos genótipos 

encontrados, através de sequenciamento de DNA. Para análise do polimorfismo 

CYP3A5*1D foi utilizado diretamente o sequenciamento de DNA. Os protocolos de 
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PCR-RFLP foram executados com base em trabalhos previamente publicados por nosso 

grupo de pesquisa (CAVALLI; HIRATA; HIRATA, 2001; WILLRICH et al., 2008). 

 

 

3.2.4  Expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em células mononucleares 

3.2.4.1 Isolamento e avaliação do RNA total   

 

O RNA total foi extraído de células mononucleares do sangue periférico (CMSP) 

que foram previamente separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque 

(Sigma Aldrich, MO, EUA) densidade específica de 1,070 g/mL, a temperatura 

ambiente (SALAZAR et al., 2000b). Resumidamente, 5 mL de sangue colhido em EDTA 

foram diluídos 1:2 (v/v) com tampão Tris-EDTA (Tris-HCl 10 mM, pH 7,4 e EDTA 10 mM, pH 

8,0). A seguir, esse volume foi cuidadosamente pipetado sobre 3,5 mL de Ficoll-

Hypaque (Sigma Aldrich, MO, EUA) contido em tubo cônico de 15 mL que foi 

centrifugado a 800 g por 30 min a temperatura ambiente. As células mononucleares 

foram recolhidas, lavadas três vezes com o dobro do seu volume com tampão Tris-

EDTA (Tris-HCl 10 mM, pH 7,4 e EDTA 10 mM, pH 8,0), contadas em câmara de 

Neubauer e imediatamente submetidas à extração do RNA total.  

As CMSP (1 a 5x106 células) foram lisadas com 1 mL de TRIZOLR (Invitrogen 

Corporation, Carlsbad, CA, EUA) de acordo com o mesmo procedimento executado 

para as linhagens celulares HepG2 e Caco-2, previamente padronizado em nosso 

laboratório (RODRIGUES et al., 2009a) e já descrito no item 3.1.6.1.  

 

 

 

3.2.4.2  Expressão gênica por PCR em Tempo Real Quantitativo (PCRq)  

 

A medida quantitativa da expressão do RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em CMSP 

foi realizada por PCRq utilizando o sistema de amplificação TaqMan® (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) que foi empregado também para análise das 

linhagens celulares HepG2 e Caco-2, já descrito no item 3.1.6.2. A análise da expressão 

gênica foi realizada por método de quantificação relativa utilizando o gene GAPDH 
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como controle endógeno. A escolha do gene de referência endógena foi realizada 

utilizando-se o programa geNorm (VANDESOMPELE et al., 2002).  

Para a quantificação da expressão gênica em CMSP foi utilizado o método 

de quantificação relativa (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) de acordo com a seguinte 

fórmula:  

Expressão= 2-ΔCT 

 

Onde:   

ΔCT = CT gene de interesse - CT gene constitutivo. 

 

 

 

A variação da expressão basal e após tratamento com atorvastatina foi medida 

através da  fórmula:  

 

Expressão= 2-Δ∆CT 

 

Onde:   

ΔCT = CT gene de interesse - CT gene constitutivo; 

Δ∆CT  = (ΔCT atorvastatina)  -   (ΔCT basal).  

 

 

Diferentemente da fórmula usada para as linhagens celulares (2 -∆∆Ct), na 

análise das CMSP não há uma amostra “controle” ou referência.  

 

 

3.2.5 Análise da atividade de CYP3A in vivo  

 

Para análise da atividade de CYP3A in vivo utilizamos a medida da taxa de 

biotransformação de Cortisol a 6β-hidróxi-cortisol (6βOHC), seu metabólito ativo, por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), em amostras de urina. Esta reação é 

mediada por CYP3A4 e CYP3A5. Como ambas as enzimas tem sobreposição de 



3. Material e Métodos 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

37 

substratos, não é possível determinar qual a contribuição individual de cada uma 

delas, portanto a razão 6βOHC/cortisol é uma medida indireta da atividade do pool de 

CYP3A4 + CYP3A5 presentes no indivíduo, sendo doravante denominada atividade de 

CYP3A (LUO et al., 2009).  

O ensaio requer unicamente uma amostra de urina, e atualmente é o único 

método não invasivo para avaliar a atividade de CYP3A (ROUITS et al., 2003). Esta 

análise indireta é utilizada clinicamente para determinar o fenótipo de CYP3A4/5 em 

pacientes em uso de medicamentos metabolizados por essas enzimas. É considerada 

uma boa inferência, pois espera-se que a atividade de metabolização de xenobióticos 

da CYP3A4 e CYP3A5 seja diretamente proporcional à atividade de catálise de reações 

endógenas como a biotransformação do  cortisol a 6βOHC-cortisol, afinal a indução de 

CYP3A4/5 por compostos endógenos como hormônios esteroidais ou por xenobióticos 

é mediada pelos mesmos receptores: Receptores de  Pregnano X (PXR), Receptor 

Constitutivo de Androstano (CAR) e Receptores de Vitamina D (VDR) (WANG et al., 

2008).  

Amostras de urina (volume de 15 a 50 mL) foram colhidas no período da manhã 

(entre 6h e 9h), antes e após o tratamento com atorvastatina, dos indivíduos HC. Dos 

indivíduos NL uma única amostra foi obtida.  

  

 

3.2.5.1 Reagentes 

 

Todos os reagentes usados para o ensaio eram grau HPLC e foram adquiridos 

da Merck (Merck do Brasil Ltda, São Paulo, BR). Os padrões de referência cortisol e 

6βOHC (Figura 5) e o padrão interno dexametasona foram adquiridos da Sigma Aldrich 

do Brasil Ltda (São Paulo, BR) e o grau de pureza dos mesmos era superior a 98%. As 

soluções padrão foram preparadas em metanol grau HPLC, na concentração de 

1mg/mL.  
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Figura 5. Estrutura química do cortisol e seu metabólito 6β-hidróxicortisol, após 
oxidação pelo citocromo P450 3A4 e 3A5.  
Fonte: Rouits et al., 2003. 

 

  

 

3.2.5.2 Dosagem de creatinina urinária  

 

 Uma alíquota (1mL) de todas as amostras de urina foi utilizada para dosagem 

de creatinina urinária, através da Reação de Jaffé, com a urina diluída 1:25 em água 

deionizada. Os testes foram realizadas em analisador automatizado Cobas Integra 400 

plus (Roche Diagnostica, São Paulo,  BR). As amostras que apresentaram resultados 

fora dos valores de referência para o método (Homens, de 39 a 259 mg/dL; Mulheres, 

de 28 a 217 mg/dL) foram excluídas dos ensaios de CLAE, pois indicam uma provável 

degradação da amostra.  

 

 

3.2.5.3 Extração líquido-líquido das amostras de urina 

 

Primeiramente, 200 µL do padrão interno dexametasona [1 mg/mL]  foram 

adicionados a 500 µL das amostras de urina e homogeneizados em agitador mecânico 

do tipo vórtex. A seguir, foram adicionados 5 mL de diclorometano. Após 

homogeneização vigorosa por 1 minuto, a solução foi centrifugada por 5 minutos a 3200 g 

em temperatura ambiente. A fase orgânica foi removida da solução e evaporada a 40 oC 

sob corrente de nitrogênio. A seguir, a amostra foi reconstituída com 200 µL de fase 

móvel composta por metanol e água (60:40, v/v).  

6β-hidróxicortisol 



3. Material e Métodos 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

39 

 

 

3.2.5.4 Condições cromatográficas 

 

Os ensaios de CLAE foram realizados pelo Setor de Toxicologia do Laboratório 

Alvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas (Cascavel, PR). Foi utilizado o 

cromatógrafo modelo LC-2010A HT da Shimadzu (Shimadzu do Brasil, São Paulo, BR). 

Utilizou-se a coluna LUNA C18 100Å 150 x 4,6 mm x 5 µm (Phenomenex Inc, Torrance, 

CA, EUA). A análise cromatográfica foi realizada a temperatura ambiente, com um fluxo de 

1,0 mL/min, utilizando-se como fase móvel solução contendo metanol e água (60:40, 

v/v). 60µL de amostra foram injetados no cromatógrafo. A detecção foi estabelecida 

em detector UV (245 nm).  

 

 

3.2.5.5  Otimização do método de CLAE para dosagem de cortisol e 6β-OH-cortisol 

 

As amostras de urina dos indivíduos dos grupos HC e NL foram armazenadas 

a -80 oC durante todo o período que antecedeu à análise. Os ensaios de padronização 

do método foram realizados utilizando-se uma matriz de urina diluída 1:50 em água 

ultrapura. As soluções padrão se mostraram estáveis por até 3 meses, quando 

armazenadas a -20 oC. 

A fim de avaliar a recuperação do método de extração, foram adicionados 100 

ng de cortisol e 100 ng de 6βOHC em amostra de 500 µL urina diluída 1:50 antes do 

procedimento de extração (n=6). A recuperação após a extração foi de 92% + 8% para o 

PI dexametasona (média + desvio padrão), 85% + 7% para o cortisol e 81% + 12% para 

o 6βOHC.  

O limite de quantificação (LQ) foi de 1 µg/L para o cortisol, 1 mg/L para o 

6βOHC. O limite de detecção (LD) foi de 1 µg/L para o cortisol e 100 µg/L para 6βOHC.  

A exatidão foi de 105% para o cortisol e 78% para o 6βOHC. A faixa de 

linearidade foi de 1-400 µg/L (r2 = 0,9932) para o cortisol e 1-500 mg/L (r2 = 0,9931) 

para o 6βOHC. As curvas de calibração continham 8 pontos (n=5).  
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Figura 6. Cromatograma de uma amostra de urina com os picos de Cortisol (tempo de 
retenção: 4,115 min) e Dexametasona (tempo de retenção: 6,367 min).  
Nota: como a escala do cromatograma é muito diferente para Cortisol e 6βOHC, os dois analitos são 
visualizados em separado.  
 
 

 
 

Figura 7. Cromatograma de uma amostra de urina com os picos de 6βhidróxicortisol 
(tempo de retenção: 2,054 min) e Dexametasona (tempo de retenção: 6,367 min).  
Nota: como a escala do cromatograma é muito diferente para Cortisol e 6βOHC, os dois analitos são 
visualizados em separado.  
 
 

Na Figura 6, é mostrado o cromatograma de uma amostra de urina para 

quantificação simultânea do cortisol, 6βOHC e dexametasona. Os picos à esquerda (6βOHC) 

e à direita (dexametasona) são melhor observados na Figura 7, na qual a escala do eixo 

y (mV) foi amplificada.   
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3.3 Análise estatística 

 

Os resultados foram analisados utilizando-se os programas de informática 

SigmaStat versão 3.5 (Systat Programa de informática, Inc., CA, EUA) e GraphPad Prism 

versão 5.0 (Graph Pad Programa de informática Inc., CA, EUA). O nível de significância 

estabelecido foi de p < 0,05. 

Para os estudos in vitro, o Teste-t ou Mann-Whitney (Wilcoxon Rank Sum Test) 

foi utilizado para comparar os valores de expressão gênica entre células tratadas com 

o veículo (metanol ou etanol) e células não tratadas. Diferenças entre as médias dos 

tratamentos com atorvastatina, sinvastatina e/ou ezetimiba e dados de expressão 

basal dos genes avaliados foram analisadas por One-way ANOVA e pós-teste de 

Bonferroni.   

Variações entre as médias dos tratamentos com estatinas em diferentes 

tempos e análise do número de células, tempo de dobramento celular (TDC), 

viabilidade, fragmentação, ciclo celular e expressão dos genes avaliados foram 

analisadas por Two-way ANOVA seguido por teste de Bonferroni.  

Nos estudos in vivo, foi realizada análise descritiva dos parâmetros bioquímicos 

basais para os grupos HC e NL, e antes e após o tratamento com atorvastatina no 

grupo HC. Variáveis categóricas foram comparadas por qui-quadrado ou teste Exato de 

Fisher. Para comparar os valores de uma variável quantitativa antes e após tratamento 

foi utilizado o Teste-t pareado ou o teste de Mann-Whitney. Para a análise da 

expressão gênica in vivo, os indivíduos foram comparados por Teste-t ou One Way 

ANOVA.  

Para as análises dos polimorfismos genéticos, a avaliação do Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg e o desequilíbrio de ligação (avaliado usando o índice D´ e os valores 

de r2) foram realizadas usando o programa SNPAnalyzer, disponível online (YOO; SEO; 

KIM; 2005). As frequências dos grupos haplotípicos e análise pareada entre os grupos 

haplotípicos comparados com o haplótipo de referência (definido como AGT) foram 

determinadas usando o programa de informática HaploStats (SCHAID et al., 2002; LAKE 

et al., 2003).  
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Análise de regressão linear univariada foi realizada para determinar associação 

entre os haplótipos e a resposta ao tratamento com atorvastatina, expressão de RNAm 

ou atividade de CYP3A.  
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4. RESULTADOS  

4.1 Estudos in vitro 

 

As linhagens celulares HepG2 e Caco-2 foram tratadas com atorvastatina, 

sinvastatina e/ou ezetimiba e submetidas a experimentos para determinação das 

curvas de crescimento, tempo de dobramento celular, viabilidade, fragmentação do 

DNA e ciclo celular. Estes dados estão apresentados como Apêndice 1 e foram 

publicados em artigos de nosso grupo de pesquisa (RODRIGUES et al., 2009a; 

RODRIGUES et al., 2009b; GENVIGIR et al., 2010; CERDA et al., 2011; GENVIGIR et al., 

2011). 

 

 

4.1.1 Expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 nas linhagens celulares 

 

O perfil de expressão de RNAm basal de CYP3A4 e CYP3A5 foi avaliado nas 

células HepG2 e Caco-2 (Figura 8) em relação aos genes de referência GAPDH e HMBS, 

respectivamente. 

Na linhagem HepG2, o RNAm de CYP3A4 foi 18 vezes mais expresso que o 

RNAm de CYP3A5 (p=0,0002), enquanto na linhagem Caco-2 o RNAm de CYP3A4 foi 47 

vezes mais expresso em comparação com CYP3A5 (p=0,0111). A expressão dos genes 

CYP3A4 e CYP3A5 foi 31 vezes e 122 vezes maior, respectivamente, em Caco-2 que em 

HepG2 (p<0,05).  
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Figura 8. Perfil basal de expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 nas linhagens HepG2 
e Caco-2.  
Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por PCRq e normalizada com o gene de referência 
GAPD (HepG2) ou HMBS (Caco-2). Cada box representa a  mediana com intervalo de 5 a 95%. A média 
está representada como (+) em cada box.  Valores  calculados com a fórmula 2

-ΔCT
. Valores no eixo Y em 

escala log. Valores de p calculados com teste t de Student.  

 

 

4.1.2 Efeito da atorvastatina na expressão de RNAm em células HepG2 e Caco-2  

 

Foram realizados 4 experimentos independentes para análise do efeito da 

atorvastatina na expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 após 6, 12 e 24 h. Os 

experimentos foram conduzidos utilizando concentração de atorvastatina até 20 M.  

Em 6 h de tratamento, não se observou efeito da atorvastatina sobre a 

expressão de RNAm de CYP3A4 ou CYP3A5, na linhagem HepG2. No entanto, a 

atorvastatina causou um aumento da expressão desses genes, em células HepG2 

tratadas por 12 e 24 h (Figura 9). Após 12 h de tratamento, a expressão do RNAm de 

CYP3A4 foi significativamente aumentada em 10 vezes com atorvastatina 20 M 

(10,4  4,8 versus 1,0   0,3, p=0,006) (Figura 9). O aumento de expressão de CYP3A4 

foi observado também após tratamento de 24 h com 1 µM (5,7 ± 0,9), 10µM (8,4 ± 0,5) 

e 20 µM (5,1 ± 1,9) comparado com o metanol (1,0 ± 0,3), p<0,001. Para o CYP3A5, 

houve aumento da expressão no tratamento de 12 h com atorvastatina 20 µM em 
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quase 5 vezes a concentração basal (4,8  2,4 versus 1,1   0,5, p<0,001). No entanto, 

o tratamento com atorvastatina durante 24 h não alterou a expressão de RNAm de 

CYP3A5 independentemente da concentração usada (p>0,05). (Figura 9).  
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Figura 9. Efeito da atorvastatina sobre a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em 
células HepG2.  
Nota: PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 tratadas com atorvastatina 

(0,1 a 20 M) e controle (0 M). Valores (média  DP, n = 4) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

. ** p<0,01  e 

*** p<0,001 quando comparadas com controle (0 M) como indicado por Two-way ANOVA e pós-teste de 
Bonferroni.   

 

 

O tratamento com atorvastatina não alterou a expressão de RNAm de CYP3A4 

e CYP3A5 nas células Caco-2 tratadas com atorvastatina (0,1 a 20 µM), nos tempos 30, 

60, 90 e 120 min (Figura 10) (p>0,05). Estes resultados foram obtidos em 4 

experimentos independentes.  

 

 



4. Resultados  
_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

46 

0 0,1 1,0 10 20
0

1

2

3

30 min

60 min

90 min

120 min

CYP3A4

Concentração de atorvastatina ( M)

Ex
p

re
ss

ão
  d

e
 R

N
A

m

0 0,1 1,0 10 20
0

1

2

3

CYP3A5

Concentração de atorvastatina ( M)

30 min

60 min

90 min

120 min

Ex
p

re
ss

ão
 d

e
 R

N
A

m

 
Figura 10. Efeito da atorvastatina (após 30, 60, 90 e 120 min) na expressão de RNAm 
de CYP3A4 e CYP3A5,  em  células Caco-2.  
Nota: PCRq dos genes foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com 

atorvastatina (0,1 a 20 M) e controle (0 M) por 30-120 min. Valores (média  DP, n = 4) calculados 

com a fórmula 2
-ΔΔCT

. Comparação com controle (0 M) por Two-way ANOVA e pos-teste de Bonferroni. 

 

 

Por sugestão de revisores de periódicos, decidiu-se testar concentrações mais 

baixas do fármaco (0,01 µM, 0,1 µM e 1 µM) durante períodos mais longos de tratamento 

(12 e 24 h). As concentrações de atorvastatina escolhidas para 12 e 24 h de tratamento 

não apresentaram citotoxicidade à linhagem Caco-2 (RODRIGUES et al., 2009a).    

Como se pode observar na Figura 11, a expressão de RNAm de CYP3A4  e de 

CYP3A5 manteve-se constante em relação aos controles nos tratamentos de 12h e 24h 

com atorvastatina em todas as concentrações testadas (p>0,05).  
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Figura 11. Efeito da atorvastatina (após 12 e 24 h) na expressão de RNAm de CYP3A4 e 
CYP3A5  em células Caco-2.  
Nota: PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com atorvastatina 

(0,01 a 1 M) e controle (0 M). Valores (média  DP, n = 3) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

. Variáveis 

comparadas com controle (0 M) como indicado por Two-way ANOVA, e pós-teste de Bonferroni.  

 

 

4.1.3  Efeito da sinvastatina na expressão de RNAm em células HepG2 e Caco-2 

 

Para avaliação dos efeitos da sinvastatina sobre a expressão de RNAm de 

CYP3A4 e CYP3A5, foram realizados 4 experimentos independentes com tempos de 

incubação de 6, 12 e 24 h (Figura 12). Os experimentos foram conduzidos utilizando as 

seguintes concentrações de sinvastatina: 0µM (veículo etanol), 0,01 µM, 0,1 µM, 1 µM 

e 10 M. A expressão de RNAm de CYP3A4  (Figura 12) apresentou um aumento de 2 

vezes quando a concentração de 1,0 µM foi utilizada durante 24h (2,3 + 1,7 versus 

1,0 + 0,1 em 6 h de tratamento; p<0,01). O aumento na expressão de CYP3A4 não se 

sustentou quando a concentração de sinvastatina de 10 µM (concentração máxima 

testada) foi utilizada. A expressão de RNAm de CYP3A5 foi aumentada (Figura 12) 

cerca de 4 vezes quando comparada ao controle (1,2  0,2), em 24 h de tratamento 

com sinvastatina nas concentrações de 0,1 µM (2,7  0,4, p<0,05), 1 µM (2,5  0,6, 

p<0,01) e 10 µM (3,8  0,3, p<0,01).  

Em Caco-2, foram realizados 4 experimentos independentes com tempos de 

incubação de 12 e 24 h (Figura 13). Os experimentos foram conduzidos utilizando as 

seguintes concentrações de sinvastatina: 0 µM (veículo etanol), 0,01 µM, 0,1 µM e 1 µM. 

Não foram observados efeitos de sinvastatina sobre a expressão de RNAm de CYP3A4 e 

CYP3A5 em células Caco-2.   
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Figura 12. Efeito da sinvastatina sobre a expressão de RNAm de CYP3A4  e CYP3A5 em 
células HepG2.   
Nota: PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 tratadas com sinvastatina (0,1 

a 10 M) e controle (0 M). Valores (média  DP, n = 4) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

. * p<0,05 ** 

p<0,01  e *** p<0,001 quando comparadas com controle (0 M) como indicado por Two-way ANOVA e 
pós-teste de Bonferroni.  
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Figura 13. Efeito da sinvastatina sobre a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em 
células Caco-2.  
Nota: PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com sinvastatina 

(0,01 a 1 M) e controle (0 M). Valores (média  DP, n = 4) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

. Análise por 
Two-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni.  

 

 

 

4.1.4  Efeito da ezetimiba na expressão de RNAm em células HepG2 e Caco-2  

 

A fim de verificar se o efeito sobre a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 seriam 

reproduzidos em experimentos com outros hipolipemiantes foram realizados 4 

experimentos independentes com ezetimiba, nos tempos de incubação de  12 e 24 h. 

Os experimentos foram conduzidos utilizando as seguintes concentrações de 
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ezetimiba: 0 µM (veículo etanol), 0,5 µM, 1,0 µM, 2,5 µM e 5 M. Conforme esperado, 

a  expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 não foi alterada na presença da ezetimiba 

(p>0,05), (Figura 14), visto que este fármaco não é substrato de CYP3A4 e CYP3A5. 
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Figura 14. Efeito da ezetimiba sobre a expressão de RNAm de CYP3A4  e CYP3A5 em 
células HepG2.  
Nota: PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 tratadas com ezetimiba (0,5 a 

5 M) e controle (0 M). Valores (média  DP, n = 4) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

.  

 
 
 

Nós também avaliamos o efeito da ezetimiba (0,5 a 5 µM) sobre a expressão de 

RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em células Caco-2 tratadas por 12 ou 24 h. Conforme 

demonstrado na Figura 15, esse tratamento não alterou a expressão do RNAm dos 

genes analisados (p>0,05).  

Quando avaliamos a associação das duas classes de medicamentos (tratamento 

com ezetimiba + estatina), o tratamento com 2,5 ou 5,0 µM de ezetimiba mais 1 µM 

de sinvastatina por 24h também não alterou a expressão dos genes estudados na 

linhagem celular Caco-2, conforme apresentado na Figura 16.  
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Figura 15. Efeito da ezetimiba  sobre a expressão de RNAm de CYP3A4  e CYP3A5 em 
células Caco-2.  
Nota: PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2  tratadas com ezetimiba (0,5 a 

5M) e controle (0 M). Valores (média  DP, n = 4) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

.  
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Figura 16. Efeito do tratamento com ezetimiba e sinvastatina  sobre a expressão de 
RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em células Caco-2.  
Nota: Sinva, sinvastatina; Eze, ezetimiba. PCRq foi realizado a partir de RNA total extraído das células 

Caco-2  tratadas com ezetimiba (2,5 e 5 M) em combinação com sinvastatina (1 M) e controle (0 M). 

Valores (média  DP, n = 4) calculados com a fórmula 2
-ΔΔCT

.  

 

 

4.1.5 Efeito de estatinas na expressão de CYP3A4 e CYP3A5 por Western Blotting 

 
Para o estudo da expressão de proteínas CYP3A4 e CYP3A5 por Western 

Blotting, foi obtido o extrato de proteínas totais em tampão RIPA, de células HepG2 

tratadas com atorvastatina (0,1 a 20 µM) ou sinvastatina (0,01 a 10 µM) por 12 ou 24 h.  

Não observamos mudanças significantes no padrão de expressão de CYP3A4 e 

CYP3A5 nos tratamentos com atorvastatina ou sinvastatina, por 12 ou 24 h (p>0,05) 

(Figuras 17 e 18).  
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Figura 17.  Efeito das estatinas sobre a expressão de proteína de CYP3A4 em HepG2 após 12 
e 24 h de tratamento.  (A) atorvastatina, (B) sinvastatina.  
Nota: Western Blotting foi realizado a partir de 50ng de extrato total de proteínas em tampão RIPA das células 

HepG2 tratadas com atorvastatina (0,01 a 10 M) e controle (0 M). Análise por Two-way ANOVA  (valor de p não 

significante). Nos gráficos estão representados os valores (média  DP, n = 4) de expressão normalizados em 
relação a β-actina, analisados utilizando o programa Image J. Radiografia da membrana de PVDF marcada com 
quimioluminescência.  
 

 

Sabe-se que a técnica de Western Blotting não é tão sensível na detecção de 

proteínas quanto a técnica de PCRq para RNAm, e talvez isto tenha contribuído para os 

resultados encontrados. Por outro lado, é possível que as alterações na expressão de 

RNAm não reflitam em variabilidade na expressão das proteínas nessas células.  
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Figura 18.  Efeito das estatinas sobre a expressão de proteína de CYP3A5 em HepG2 após 12 
e 24 h de tratamento.  (A) atorvastatina, (B) sinvastatina.  
Nota: Western Blotting foi realizado a partir de 50ng de extrato total de proteínas em tampão RIPA das 

células HepG2 tratadas com atorvastatina (0,01 a 10 M) e controle (0 M). Análise por Two-way 

ANOVA  (valor de p não significante). Nos  gráficos estão representados os valores (média  DP, n = 4) 
de expressão normalizados em relação a β-actina, analisados utilizando o programa Image J. Radiografia 
da membrana de PVDF marcada com quimioluminescência.  
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4.1.6 Variantes de CYP3A4 e CYP3A5 nas linhagens celulares  

 

As linhagens celulares HepG2 e Caco-2 foram genotipadas para as variantes 

CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D, uma vez que, em estudos já descritos na 

literatura e reproduzidos também por nosso grupo de pesquisa (KOCH et al., 2002; LIN 

et al., 2002; WILLRICH; HIRATA; HIRATA, 2009) verificou-se que variantes do CYP3A5 

podem afetar a expressão gênica. Os eletroferogramas das reações de sequenciamento 

são mostrados na Figura 19.  

A linhagem HepG2 é portadora do haplótipo CYP3A4*1A/*1A e CYP3A5*1A/*1A, 

portanto não possui os alelos variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C ou CYP3A5*1D. A 

linhagem celular Caco-2 não possui a variante CYP3A4*1B, mas tem as variantes de 

CYP3A5*3C e *1D em heterozigose.   
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-392 T>C 

rs 2740574 
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Íntron 3 6986 A>G 
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Figura 19. Eletroferogramas dos ensaios de sequenciamento de HepG2 (A, B, C) e 
Caco-2 (D, E, F).  
(A) Ausência da variante CYP3A4*1B. (B) Ausência da variante CYP3A5*3C (C) Ausência da variante 
CYP3A5*1D. (D) Ausência da variante CYP3A4*1B. (E) Heterozigose(F) Heterozigose  
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Após análise dos resultados de expressão de RNAm e de proteínas, 

compreendemos que o estudo das variantes não nos permite uma comparação 

fenotípica entre as linhagens celulares, como esperávamos. Por exemplo, poderíamos 

inferir que como HepG2 não possui variantes, apresentaria maior expressão de 

CYP3A4 e CYP3A5 que Caco-2, o que não aconteceu, pelas características e função de 

cada tipo celular. Pelo contrário, como vimos na Figura 8, Caco-2 expressa mais 

CYP3A4 e CYP3A5 do que HepG2, independentemente da presença de variantes.  

A caracterização genotípica de linhagens celulares não é usual na literatura, no 

entanto, como a variante CYP3A5*3C é essencial para determinar o fenótipo de 

atividade de CYP3A5, entendemos que era importante determinar a presença da 

variante nas linhagens estudadas.  

O genótipo CYP3A5*3C de HepG2 foi determinado anteriormente por Busi e 

Cresteil (2005). No entanto, os autores afirmaram que a linhagem celular seria 

CYP3A5*3C/*3C, genótipo diferente do encontrado por nosso grupo. HepG2 apresentou 

expressão de RNAm de CYP3A5 na linhagem, o que é atribuído a presença de RNAm 

variantes, oriundos do processo de processamento (splicing) alternativo que ocorre na 

presença da variante. Nossos resultados foram confirmados em uma segunda reação 

de sequenciamento, e em nossa linhagem, de fato HepG2 não é portadora das 

variantes de CYP3A5. 

Uma explicação para esta discrepância estaria no fato de que existem pelo 

menos duas cepas primárias de HepG2 (MARTIN et al., 2008), e isso poderia explicar a 

diferença no genótipo encontrado por nosso grupo e Busi e Cresteil (2005).    

Não há relatos do estudo das variantes de CYP3A4 e CYP3A5 em Caco-2. Essa 

linhagem apresenta CYP3A5*3C e CYP3A5*1D em heterozigose, portanto, assumindo o 

desequilíbrio de ligação entre os SNPs, tem uma cópia do alelo funcional de CYP3A5.  
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4.2 Estudos in vivo 

 

Na Tabela 7 são apresentados os dados dos indivíduos incluídos no estudo. O 

grupo NL e o grupo HC tinham a mesma distribuição de homens e mulheres (p=0,843), 

também de brancos e negros (p=0,364).  

As médias de idade e de índice de massa corpórea (IMC), assim como 

percentual de obesidade foram maiores em pacientes HC quando comparados aos NL 

(p<0,05).  

Indivíduos HC, quando comparados aos NL, também apresentaram maior 

proporção de mulheres após menopausa e maior histórico de DAC (p<0,05). Por outro 

lado, as distribuições de fumantes e a prática de exercício físico (p>0,05) foram 

similares entre os grupos.   

O uso de medicações concomitantes como inibidores ou substratos de CYP3A 

foi similar entre o grupo NL e HC (p>0,160). 78% dos NL e 80% dos HC não faziam uso 

de medicamentos metabolizados por CYP3A4 e CYP3A5. 

Como esperado, indivíduos HC apresentaram concentrações séricas de lipídeos 

superiores às do NL (p<0,0001), com exceção dos valores de colesterol da lipoproteína 

de alta densidade (HDL-C) que foram similares entre os grupos.  

A frequência alélica das variantes estudadas está descrita na Tabela 7 como 

Minor Allele Frequency (MAF).  
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Tabela 7. Características clínicas e concentrações de lipídeos séricos dos indivíduos 
normolipidêmicos (NL) e hipercolesterolêmicos (HC).  

Variável NL 
(99) 

HC 
(139) 

Valor de p 

Gênero (masculino/feminino) 30/69 45/94 0,843
c
 

Idade (anos) 47 ± 8 57 ± 11 <0,0001
a
 

Etnia (brancos/Negros)  64/35 93/46 0,364
c
 

IMC (kg/m
2
) 26 ± 4 28 ± 4 0,017

a
 

Obesidade (IMC > 30 kg/m
2
) (%) 11 28 <0,0001

b
 

Hipertensão arterial (%)  48 58 0,091
c
 

História Familiar de DAC (%) 43 58 0,036
c
 

Prática de exercícios físicos (%) 51 46 0,566
c
 

Tabagismo (%) 17 22 0,469
c
 

Consumo de álcool (<7 doses/sem) (%) 30 31 1,000
 c

 
Pós-menopausa (%) 32 85 <0,0001

c
 

Medicamentos concomitantes (%)    
Inibidores de CYP3A 14 8 0,160

 c
 

Substratos de CYP3A 16 17 0,844
 c

 
Nenhum 78 80 1,000

 c
 

Perfil lipídico (mg/dL)    
Colesterol total 174 ± 18 281 ± 38 <0,0001

b
 

Triglicérides 91 ± 32 157 ± 64 <0,0001
b
 

HDL-c 56 ± 13 56 ± 14 0,883
b
 

LDL-c 100 ± 16 193 ± 35 <0,0001
b
 

VLDL-c 18 ± 6 32 ± 13 <0,0001
b
 

Apo AI  144 ± 28 130 ± 26 0,003
a
 

Apo B 75 ± 14 141 ± 22 <0,0001
a
 

Frequência alélica (Minor Allele Frequency – MAF) 

CYP3A4*1B rs2740574 [G] 0,33  0,20  0,149
c
 

CYP3A5*3C rs776746 [A] 0,33  0,29  0,538
c
 

CYP3A5*1D rs15524 [C] 0,30  0,26  0,367
c
 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta 
densidade; LDL-c: colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-c: colesterol da 
lipoproteína de muito baixa densidade; Apo AI: Apolipoproteína AI; apo B: apolipoproteína 
B.Variáveis contínuas são apresentadas como média ± DP e comparadas por Teste-t

(a)
 ou Mann-

Whitnney Rank Sum Test
(b)

. Variáveis categóricas foram comparadas por qui-quadrado (
2
) e 

Teste Exato de Fisher
(c)

.  
Equilíbrio de Hardy-Weinberg:   

SNP CYP3A4*1B: HC, 
2  

= 0,07  (p>0,05) e NL, 
2 

= 0,13 (p >0,05);  

SNP CYP3A5*3C: HC, 
2  

= 1,32  (p>0,05) e NL, 
2 

= 3,36 (p>0,05); 

SNP CYP3A5*1D: HC, 
2  

= 1,79  (p>0,05) e NL, 
2 

= 2,11 (p >0,05). 
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4.2.1 Resposta ao tratamento com atorvastatina 

 

A eficácia do tratamento com atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas) pode 

ser observada na Tabela 8. Os resultados do tratamento com atorvastatina após 4 

semanas foi observada pela redução dos valores dos lipídeos plasmáticos. Houve 

redução significante (p<0,0001) das concentrações séricas de colesterol total, LDL-c e 

apoB após tratamento com atorvastatina. Não foram observadas diferenças 

significativas nas concentrações séricas de apoAI e HDL-c após os tratamentos 

(p>0,05).  

 

 

Tabela 8. Perfil lipídico e outros parâmetros bioquímicos dos indivíduos hipercolesterolêmicos 
HC (n=139), antes e após tratamento com atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas). 

Variável Pré-tratamento Pós-tratamento Variação (%) Valor de p 

Colesterol total (mg/dL) 281 ± 38 199 ± 31 -28,8 ± 9,5 <0,0001
b
 

Triglicérides (mg/dL)
 
 157 ± 64 132 ± 52 -12,0 ± 27,3 0,002

b
 

HDL-c (mg/dL)
 
 56 ± 13 54 ± 13 -2,5 ± 11,2 0,267

b
 

LDL-c (mg/dL)
 
 193 ± 35 118 ± 28 -38,3 ± 12,2 0,0001

b
 

VLDL-c (mg/dL)
 
 31 ± 12 26 ± 10 -12,0 ± 27,3 <0,0001

b
 

Apo AI (mg/dL)
 
 130 ± 25 134 ± 26 -1,6 ± 13,9 0,304

a
 

Apo B (mg/dL) 140 ± 22 99 ± 20 -45,1 ± 26,7 <0,001
a
 

CK (U/L) 95 ± 78 94 ± 80 2,2 ± 35,3 0,627 
b
 

ALT (U/L) 21 ± 9 24 ± 13 24,3 ± 59,4 0,072
b
 

Nota: Valores são apresentados como média  ± DP dos dados. O sinal (-) indica redução. HDL-c: 
colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-c: colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-
c: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; Apo AI: Apolipoproteína AI; apo B: 
apolipoproteína B, CK: creatina-quinase; ALT: alanina-transferase. Comparados por teste-t pareado(

a
); 

teste Mann-Whitney(
b
). 

 

 

Após as 4 semanas de tratamento com atorvastatina, não foram verificados 

aumentos relevantes nos valores de CK (> 5 vezes o valor de referência superior (VRS) 

de 140 U/L para mulheres e 174 U/L para homens) ou ALT (> 2 vezes o valor de 



4. Resultados  
_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

58 

referência superior de 36 U/L para mulheres e 43 U/L para homens). Como informação 

complementar, no grupo HC, 17 indivíduos apresentam CK basal maior que o VRS, 

sendo que o maior valor encontrado foi 359 U/L em uma mulher, o que equivale a 2,6 

vezes o VSR. Após o tratamento, 23 indivíduos apresentaram CK maior que o VRS, 

sendo que o maior valor encontrado foi 495 U/L (3,5 vezes o VSR) em uma mulher cuja 

CK basal já era de 351 U/L.  

Esses resultados são sugestivos de que na dose utilizada, a atorvastatina não 

promoveu reações adversas no período de avaliação do estudo, nos indivíduos que 

completaram as 4 semanas de tratamento. No entanto, vale lembrar que nossas 

análises contemplam somente os indivíduos que finalizaram o protocolo terapêutico 

de curta duração (4 semanas), e a dose de atorvastatina utilizada em nosso estudo é 

baixa (10 mg/dia). É de nosso conhecimento que queixas de mialgia intensa podem não 

ser acompanhadas de elevação de CK, e ainda assim justificar a interrupção do 

tratamento, no entanto em nossa casuística isto não ocorreu. 

 

 

4.2.2 Efeito de hipolipemiantes sobre a expressão de RNAm em CMSP 

 

O perfil de expressão gênica foi avaliado nas CMSP dos indivíduos pertencentes 

aos grupos NL (n=38) e HC (n=115). Como já previamente publicado (KUEHL et al, 

2001; KOCAREK et al., 2002; ROUITS et al., 2003; XIE et al., 2004; SIEST et al., 2005, 

NEUVONEN et al., 2006, MANGRAVITE; KRAUSS, 2007, WANG et al., 2011, LAMBA et 

al., 2010), em nossas amostras há uma grande variabilidade interindividual na expressão 

de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5, com coeficientes de variação da ordem de 626% (6,3 

vezes) para CYP3A4 e 451% para CYP3A5 (4,5 vezes). Este é o primeiro estudo a 

reportar a expressão de RNAm de CYP3A5 em CMSP.  

A expressão de RNAm de CYP3A4 está fortemente correlacionada com a 

expressão de CYP3A5. Nos indivíduos HC, a correlação estudada através de análise de 

regressão linear (Figura 20) mostrou que as variáveis estão associadas antes (R2=0,22, 

p<0,0001) e após o tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas (R2=0,58, 

p<0,0001).  
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Figura 20. Correlação entre a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em CMSP de 
indivíduos  hipercolesterolêmicos antes e após o tratamento com atorvastatina. 
Nota: CMSP, células mononucleares do sangue periférico; A associação entre as variáveis foi analisada 
através de regressão linear. RNAm, RNA mensageiro. A expressão de RNAm de cada gene foi medida por 
PCRq e normalizada com o controle endógeno GAPDH. Valores calculados com a fórmula 2

-ΔCT
 (n=115).  

 

 

 

Nos grupos NL e HC, a expressão basal de transcritos de CYP3A4 foi cerca de 2,5 

a 9,6 vezes superior à expressão de CYP3A5 (Figura 21, p<0,0001), respectivamente. 

A expressão de CYP3A4 e de CYP3A5 foi maior no grupo NL quando comparada 

à expressão no grupo HC (p=0,0043 para CYP3A4 e p=0,0150 para CYP3A5).  

O tratamento com atorvastatina não modificou a expressão de CYP3A4 e 

CYP3A5 em CMSP de forma significante (p>0,05), como pode ser observado na Figura 

22.  A grande variabilidade interindividual na expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 

pode ter contribuído para os resultados encontrados.  

Poderíamos supor que a hipercolesterolemia inibe a expressão de CYP3A4 e 

CYP3A5, no entanto, após o tratamento com atorvastatina, quando os valores de 

colesterol total e LDL-c diminuem, não observamos aumento de expressão de RNAm 

nos indivíduos HC. Então analisamos o perfil de expressão de RNAm somente dos 

indivíduos HC que atingiram LDL-c (inferior a 100 mg/dL) após o tratamento (dados 

não mostrados). A expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 deste grupo de pacientes 
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não foi diferente da expressão observada nos demais indivíduos (p>0,05, dados não 

mostrados).  

A fim de explicar este achado, realizamos análise de regressão linear univariada 

usando a expressão de RNAm de CYP3A4 após atorvastatina como variável 

dependente (dados não mostrados). Os resultados desta análise indicam que a 

expressão de CYP3A4 diminui com o aumento da  idade (p<0,0001) e a menopausa 

(p=0,024) (mais prevalentes no grupo HC, conforme a Tabela 7), e também está 

inversamente associada aos valores basais de colesterol total, LDL-c e triglicérides 

(p<0,0001). O mesmo aconteceu quando a expressão de RNAm de CYP3A5 após o 

tratamento foi usada como variável dependente (dados não mostrados, p<0,05).   

 

 

HC (n=115) NL (n=38) HC (n=111) NL (n=38)
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Figura 21. Perfil de expressão de RNAm basal dos genes estudados em CMSP. 
Nota: CMSP, células mononucleares do sangue periférico; HC, Indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com 
atorvastatina (n=115); HC-SE, indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com sinvastatina e/ou ezetimiba 
(n=18); NL, indivíduos normolipidêmicos (n=11); RNAm, RNA mensageiro. A expressão de RNAm de cada 
gene foi medida por PCRq e normalizada com o controle endógeno GAPD. Número de indivíduos entre 
parênteses. Cada box representa a  mediana com intervalo de 5 a 95%. Outliers estão representados como 
pontos no gráfico. A média está representada como (+) em cada box. Valores  calculados com a fórmula 2

-ΔCT
. 

Valores no eixo Y em escala log. Valores de p calculados com teste-t. ** p=0,0043. * p=0,0150. 
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Figura 22. Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão de RNAm em CMSP. 
Nota: CMSP, células mononucleares do sangue periférico; HC, Indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com 
atorvastatina (n=115); RNAm, RNA mensageiro; Basal, expressão pré-tratamento com atorvastatina;  A 
expressão de RNAm de cada gene foi medida por PCRq e normalizada com o controle endógeno GAPD. Cada 
box representa a  mediana com intervalo de 5 a 95%. Outliers estão representados como pontos no gráfico. A 
média está representada como (+) em cada box. Valores  calculados com a fórmula 2

-ΔCT
. Valores no eixo Y em 

escala log. Valores de p calculados com o Wilcoxon Signed Rank Test. 
 

 

 

4.2.3  Efeito de hipolipemiantes sobre a atividade de CYP3A  

 

As CYP3A4 e CYP3A5 tem uma grande sobreposição de substratos (XIE et al., 

2004), inibidores e indutores, portanto é difícil isolar a contribuição individual de cada 

enzima em termos fenotípicos. Para análise da atividade de CYP3A utilizamos a 

avaliação da biotransformação de cortisol a 6βOHC.  

Na Figura 23, são apresentados os valores de atividade encontrados no grupo 

HC, (n=122), antes e após o tratamento, e grupo NL (n=65). Os indivíduos NL 

apresentam uma mediana maior (1,484, IC 95%: 1,356-1,697) quando comparados aos 

indivíduos HC (0,910, IC 95%: 0,7842-1,064; p<0,0001). Ao analisar o efeito do 

tratamento com atorvastatina, nota-se que os valores da atividade de CYP3A após o 

tratamento permanecem similares aos valores basais (p=0,2216).  
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Figura 23. Avaliação da atividade de CYP3A através da razão 6βhidróxicortisol/cortisol 
em amostras de urina.  
Nota: NL, indivíduos normolipidêmicos (n=65); HC, indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com 
atorvastatina (n=122). Número de indivíduos entre parênteses. Cada box representa a  mediana com 
intervalo de 5 a 95%. Outliers estão representados como pontos no gráfico. A média está representada 
como (+) em cada box. Valores calculados a partir da razão *6βOHC/cortisol]. Valores no eixo Y em 
escala log. HC bas e Ava comparados através do teste t de Student pareado. NL versus HC basal ou HC 
Atorvastatina através de Teste-t  de Student. *** p< 0,0001.  
 

 

4.2.4  Haplótipos, resposta farmacológica e expressão gênica 

 

As variantes CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D foram estudadas. A 

frequência das variantes na população de nosso estudo foi estudada e publicada 

anteriormente (WILLRICH et al., 2008; CAVALLI et al., 2008) e portanto estudá-las 

individualmente não foi objeto do  estudo atual. No entanto, é importante frisar que 

as frequências dos alelos estão em Equilíbrio de Hardy-Weinberg e são similares às 

frequências encontradas em outras populações caucasianas e afro-descendentes (XIE 

et al., 2004; NCBI SNP database, 2011).  

A frequência das variantes estudadas foi similar entre HC e NL (p>0,05; Tabela 

7) e diferente entre brancos e negros (p< 0,0001, dados não mostrados) na população 

de nosso estudo (WILLRICH et al., 2008; CAVALLI et al., 2008).   

As variantes CYP3A4*1B e CYP3A5*3C estão em desequilíbrio de ligação 

(WOJNOWSKI et al., 2002) e esta forte associação foi reproduzida em nosso estudo 
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(Figura 24), índice D’= 0,7202 (p< 0,0001, r2=0,37). Uma associação ainda mais forte foi 

encontrada para CYP3A5*3C e CYP3A5*1D, D’= 0,9136 (p<0,0001, r2=0,73).   

 

Figura 24. Análise de Desequilíbrio de Ligação entre as variantes estudadas em 
indíviduos HC e e NL.  
Nota: Figura gerada através do sistema de informática Haploview versão 4.2.  

 

Em uma análise prévia (WILLRICH et al., 2010), havíamos analisado o efeito das 

variantes agrupando os indivíduos em “grupos funcionais”. Isto é, os grupos foram 

formados tomando como base as informações descritas para cada variante na 

literatura (CAVALLI; HIRATA; HIRATA, 2001; BALRAM et al., 2003; XIE et al., 2004). No 

grupo 1, foram incluídos os portadores da CYP3A4 funcional (CYP3A4*1A); no grupo 2, 

foram incluídos os portadores da CYP3A5 funcional (CYP3A5*1A); e, no grupo 3, foram 

alocados os indivíduos com as duas enzimas funcionais. No entanto, com esta análise 

não foi possível observar associação entre a resposta lipídica, a expressão de RNAm ou 

a atividade de CYP3A com as variantes estudadas (p>0,05). A expressão de RNAm ou a 

atividade de CYP3A basais entre os grupos funcionais também foi similar (p>0,05). 
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A partir de então, decidiu-se estudar o efeito das variantes com base na 

frequência dos grupos haplotípicos, isto é, a combinação aleatória dos genótipos 

encontrados. Consideramos como referência o haplótipo AGT (alelos incluídos na 

seguinte ordem: CYP3A4*1B (A>G); CYP3A5*3C (A>G) e CYP3A5*1D (C>T), que embora 

contenha as variantes de CYP3A5 (CYP3A5*3C e CYP3A5*1D) é o mais frequente na 

nossa população. Na Tabela 9, estão apresentados as frequências dos grupos 

haplotípicos encontrados em nosso estudo nos indivíduos NL e HC. A frequência dos 

haplótipos foi similar entre NL e HC. 

Os haplótipos foram associados com etnia dos indivíduos, assim como 

aconteceu com a análise dos genótipos individualmente (p<0,0001, Tabela 10). No 

entanto, apesar da forte associação, optamos por não distribuir os indivíduos de 

acordo com sua etnia, uma vez que a cor da pele não reflete a ancestralidade da 

população brasileira (SUAREZ-KURTZ et al., 2009).  

 

Tabela 9. Frequências dos grupos haplotípicos formados pelas variantes  CYP3A4*1B, 
CYP3A5*3C e CYP3A5*1D, em indivíduos NL  e HC.  

Polimorfismos       

CYP3A4*1B 
(A>G) 

CYP3A5*3C 
(A>G) 

CYP3A5*1D 
(C>T) 

NL  
(n=128) 

HC  
(n=242) 

p 
value 

A G T 0,56481 
(73) 

0,6694 
(162) 

0,1460 

G A C 0,21865 
(28) 

0,1364  
(33) 

0,1972 

A A C 0,08764 
(11) 

0,1116  
(27) 

0,3678 

G A T 0,02308  
(3) 

0,0455  
(11) 

0,2757 

G G T 0,06456  
(8) 

0,0207  
(5) 

0,2790 

A G C 0,02448  
(3) 

0,0124 
(3) 

0,2934 

A A T 0,01678  
(2) 

0,0040  
(1) 

0,2932 

Nota: Número de indivíduos entre parêntesis. Variáveis comparadas através do teste Exato de 
Fisher.  
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Tabela 10. Regressão logística univariada dos haplótipos formados pelas variantes 
CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D com características clínicas dos indivíduos HC e 
NL.  

Variáveis  HC NL 

Características clínicas Hap-Score Valor de p Hap-Score Valor de p 

História familiar de DAC (0=não, 1=sim)  0,071  0,44939 

     AAC  -1,58522 0,603 -1,63924 0,091 

     GAC  -0,95632 0,052 -0,80345 0,434 

     GAT  -0,77854 0,038 -0,68970 0,514 

     GGT  -0,20322 0,240 -0,25911 0,817 

     AGT 1,92140 0,547 1,78893 0,063 

Hipertensão (0=não, 1=sim)  0,444  0,2472 

     AAC  -0,33458 0,297 -0,25144 0,297 

     GAC  1,42003 0,395 1,66094 0,395 

     GAT  -0,6214 0,130 -0,5056 0,130 

     GGT  0,4150 0,913 0,3230 0,913 

     AGT -1,88547 0,363 -1,66949 0,363 

Etnia (1=Caucasiana, 0=Outra)  < 0,0001  < 0,0001 

     AAC  -1,95863 0,012 -1,69309 0,09055 

     GAC  -5,21164 0,000000008 -5,07735 0,000000008 

     GAT  -4,31586 0,0004 - - 

     GGT  -1,69452 0,061 -1,70489 0,0876 

     AGT 6,09247 0,677 6,18023 <0,0001 

Sexo (0=feminino, 1=masculino)  0,539  0,62955 

     AAC  0,18470 0,397 0,12440 0,911 

     GAC  0,14367 0,715 0,15209 0,868 

     GAT  0,31586 0,283 0,42112 0,730 

     GGT  0,60123 0,504 0,52615 0,613 

     AGT 0,05274 0,246 0,06688 0,957 

Nota: A análise dos haplótipos foi realizada com o programa de informática HaploStats. Valores de p em 
negrito referem-se a associação de todas as variáveis (overall association). Os demais são provenientes 
de análises do haplótipo descrito versus o haplótipo de referência (definido por AGT). Para esta análise 
somente grupos haplotípicos com n > ou igual a 5 foram incluídos.   
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A seguir, fizemos uma análise de regressão linear univariada para avaliar o 

efeito dos haplótipos sobre a resposta lipídica, expressão de RNAm de CYP3A4 e 

CYP3A5 e atividade de CYP3A nos indivíduos HC e NL. Os resultados estão 

apresentados em detalhe na Tabela 11 e os resultados mais relevantes são 

apresentados na forma de figuras.  

A resposta lipídica ao tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas não 

foi associada com os haplótipos nos indivíduos HC. Na Figura 25 estão ilustrados o 

efeito dos haplótipos nos valores de colesterol total (Figura 25A) e LDL-c (Figura 25B) 

após o tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas. A variação absoluta (delta, 

mg/dL) ou relativa (%) do colesterol total e LDL-c, assim como a variação (%) do HDL-c, 

Triglicérides, ApoA1 e ApoB não foram associadas com os grupos haplotípicos, (p>0,05, 

Tabela 10).   

 

 

 

Figura 25. Efeito dos haplótipos na resposta ao tratamento com atorvastatina 
10mg/dia 4 semanas. 
Nota: A análise dos haplótipos foi realizada com o programa de informática HaploStats. A resposta ao 
tratamento foi avaliada pelos valores absolutos de colesterol total (A) e LDL-c (B) após o tratamento, 
bem como pela variação absoluta (delta, mg/dL) e relativa (%) do colesterol total e LDL-c após o 
tratamento (figuras não mostradas). A mediana para cada haplótipo está representada como um hífen (-) 
no gráfico. Os indivíduos portadores dos haplótipos raros (rare = AAT e AGC) foram agrupados. Cada 
indivíduo HC é portador de dois haplótipos, por isso há dois pontos no gráfico para cada HC. O valor 
global de p encontrado nesta análise para o colesterol total foi p=0,309, e para o LDL-c p=0,688.  

 

Os indivíduos HC portadores dos grupos haplotípicos GAC, AAT e AGC 

apresentaram valores de CK mais elevados após o tratamento quando comparados aos 
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indivíduos portadores do haplótipo AGT (referência), e os portadores do haplótipo 

GGT, por sua vez, apresentaram menor atividade da enzima (p=0,022), Figura 26.  

A expressão basal de RNAm de CYP3A4 não está associada com os grupos 

haplotípicos nos indivíduos HC e NL (p=0,252), dados apresentados na Figura 27A. 

Quando somente os HC são avaliados, o valor de p=0,887 foi encontrado. Para os 

indivíduos NL avaliados isoladamente, p=0,939 (Tabela 11).  

 

 

 

Figura 26. Efeito dos haplótipos nos valores de CK após tratamento.  
Nota:  A análise dos haplótipos foi realizada com o programa de informática HaploStats. O aparecimento 
de efeitos adversos foi monitorado pelos valores de ALT (marcador de hepatotoxicidade, dados não 
mostrados) CK (marcador de miotoxicidade) após o tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas. 
A mediana para cada haplótipo está representada como um hífen (-) no gráfico. Os indivíduos 
portadores dos haplótipos raros (rare = AAT e AGC) foram agrupados. Cada indivíduo HC é portador de 
dois haplótipos, por isso há dois pontos no gráfico para cada HC. O valor de p para a associação dos 
haplótipos com CK p= 0,022 (*), pós-testes: GAC vs AGT, p=0,033; GGT vs AGT, p<0,0001; Raros vs AGT 
p< 0,0001.  
 

 

 

 

No entanto, níveis mais elevados de expressão de RNAm de CYP3A5 foram  

associados com os haplótipos GAC (p=0,0008) e GAT (p=0,037), quando comparados 

com o haplótipo referência AGT em indivíduos NL e HC analisados em conjunto. Este 
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achado confirma o efeito deletério da variante CYP3A5*3C (A>G) para CYP3A5, dados 

apresentados na Figura 27B.  O efeito global da associação avaliado somente nos 

indivíduos HC perde força estatística, com valor de p=0,094, embora os haplótipos GAC 

e GAT permaneçam significantes (p=0,045 e p=0,0003, respectivamente, vide Tabela 

10). Nos indivíduos NL avaliados isoladamente, p=0,966 (Tabela 10).  

 

 

Figura 27. Efeito dos haplótipos na expressão basal de RNAm de CYP3A4 (A) e 
CYP3A5 (B) nos indivíduos HC e NL.   
Nota:  A expressão de RNAm de cada gene foi medida por PCRq e normalizada com o controle endógeno 
GAPD. Valores calculados com a fórmula 2

-ΔCT
. Valores no eixo Y em escala log. A mediana para cada 

haplótipo está representada como um hífen (-) no gráfico. A análise dos haplótipos foi realizada com o 
programa HaploStats. Os indivíduos portadores dos haplótipos raros (AAT e AGC) foram agrupados. 
Cada indivíduo é portador de dois haplótipos, por isso há dois pontos no gráfico para cada indivíduo. O 
valor de p para a associação dos haplótipos  com expressão basal de RNAm de CYP3A4 foi p=0,252 (não 
significante) e para CYP3A5 p= 0,024 (*), pós-testes: GAC vs AGT, p=0,008; GAT vs AGT, p=0,037.  

 

A expressão de RNAm de CYP3A4 basal e pós-tratamento com atorvastatina 

não foi associada com os grupos haplotípicos (Figura 28A). A expressão de RNAm de 

CYP3A5, contudo, que foi associada com os haplótipos GAC e GAT antes do 

tratamento, desaparece após atorvastatina  (p=0,919, Figura 28B). A variação na 

expressão de RNAm de CYP3A4 ou CYP3A5 também não foi associada aos grupos 

haplotípicos (p>0,05, Tabela 11).  

A atividade de CYP3A, avaliada através da razão 6βOHC/cortisol em amostras 

de urina, não foi relacionada  com os grupos haplotípicos nos indivíduos HC e NL antes 
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do tratamento com atorvastatina (basal,p=0,307) ou após, para os indivíduos HC 

(p=0,714), Figura 29. Contudo, os haplótipos raros (AAT e AGC combinados) 

apresentaram menor atividade de CYP3A (p< 0,0001), quando comparados com o 

haplótipo AGT (referência) após o tratamento. Como são haplótipos raros, e portanto 

de baixa frequência na população, isto pode ter contribuído para os resultados 

encontrados.  A variação da atividade de CYP3A (delta da razão 6βOHC/cortisol) 

também não foi associada aos grupos haplotípicos (p=0,223).  

 

 

 

Figura 28. Efeito dos haplótipos na expressão de RNAm de CYP3A4 (A) e CYP3A5 (B) 
nos indivíduos HC após atorvastatina 10mg/dia/4 semanas.  
Nota: A análise dos haplótipos foi realizada com o programa de informática HaploStats. A expressão de 
RNAm de cada gene foi medida por PCRq e normalizada com o controle endógeno GAPD. Valores  
calculados com a fórmula 2

-ΔCT
. Valores no eixo Y em escala log. A mediana para cada haplótipo está 

representada como um hífen (-) no gráfico. Os indivíduos portadores dos haplótipos raros (rare = AAT e 
AGC) foram agrupados. Cada indivíduo é portador de dois haplótipos, por isso há dois pontos no gráfico 
para cada indivíduo. O valor global de p para a associação dos haplótipos com expressão de RNAm de 
CYP3A4 foi p=0,373 e para CYP3A5 p= 0,919 (não significante). 
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Figura 29. Efeito dos haplótipos na atividade de CYP3A nos indivíduos HC após 
atorvastatina 10mg/dia/4 semanas.  
Nota: A análise dos haplótipos foi realizada com o programa de informática HaploStats. A atividade de 
CYP3A foi analisada através da razão de6βOHC/cortisol em amostras de urina por CLAE. Valores no eixo 
Y em escala log. A mediana para cada haplótipo está representada como um hífen (-) no gráfico. Os 
indivíduos portadores dos haplótipos raros (rare = AAT e AGC) foram agrupados. Cada indivíduo é 
portador de dois haplótipos, por isso há dois pontos no gráfico para cada indivíduo. O valor global de p 
para a associação dos haplótipos com a atividade de CYP3A foi p=0,714 (não significante). 
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Tabela 11. Análise de regressão linear univariada dos haplótipos dos indivíduos HC 
com perfil lipídico, expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 e a atividade de CYP3A, 
antes e após o tratamento com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas.   
 

Variáveis Dependentes                  Basal Após Atorvastatina Variação (%) 

 Hap-Score Valor de p Hap-Score Valor de p  Hap-Score Valor de p  

Perfil Lipídico        

Colesterol total (mg/dL) 8,761 0,175 7,104 0,309 4,112 0,577 

     AAC   0,641  0,776  0,444 

     GAC   0,140  0,147  0,776 

     GAT   0,138  0,194  0,909 

     GGT   0,255  0,842  0,304 

     AAT, AGC, GGC   0,827  0,173  0,169 

LDL-c (mg/dL) 8,063 0,258 3,637 0,688 3,968 0,608 

     AAC   0,648  0,506  0,346 

     GAC   0,235  0,477  0,871 

     GAT   0,410  0,390  0,850 

     GGT   0,329  0,494  0,022 

     AAT, AGC, GGC   0,974  0,435  0,362 

HDL-c (mg/dL)  7,692 0,259 7,389 0,289 6,556 0,359 

     AAC   0,013  0,061  0,096 

     GAC   0,728  0,858  0,133 

     GAT   0,093  0,169  0,404 

     GGT   0,592  0,262  0,219 

     AAT, AGC, GGC   0,816  0,534  0,388 

Triglicérides (mg/dL) 8,077 0,210 11,049 0,105 4,628 0,526 

     AAC   0,020  0,072  0,555 

     GAC   0,215  0,038  0,334 

     GAT   0,950  0,694  0,454 

     GGT   0,976  0,762  0,693 

     AAT, AGC, GGC  0,672  0,210  0,288 

ApoA1 (mg/dL) 3,073 0,743 6,121 0,383 9,648 0,158 

     AAC   0,237  0,164  0,719 

     GAC   0,677  0,899  0,700 

     GAT   0,557  0,280  0,562 

     GGT   0,973  0,900  0,991 

AAT, AGC, GGC  0,972  0,273  0,128 

ApoB (mg/dL)  5,774 0,403 15,172 0,033 8,644 0,189 

     AAC   0,472  0,512  0,913 

     GAC   0,288  0,014  0,084 

     GAT   0,142  0,663  0,652 

     GGT   0,831  0,120  0,046 

AAT, AGC, GGC  0,454  0,097  0,299 

Marcadores de Efeitos Adversos        

CK (U/L) 18,596 0,019 16,240 0,022 11,798 0,108 

     AAC   0,391  0,378  0,718 

     GAC   0,003  0,033  0,230 

     GAT   0,585  0,734  0,965 

     GGT   0,059  0,00004  0,033 

AAT, AGC, GGC  0,002  < 0,00001  0,320 

ALT (U/L) 19,763 0,010 7,101 0,325 9,064 0,205 

     AAC   0,0259  0,371  0,691 

     GAC   0,260  0,504  0,470 
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     GAT   0,354  0,239  0,523 

     GGT   0,467  0,110  0,609 

AAT, AGC, GGC  0,009  0,526  0,279 

Expressão do RNAm  (2
-∆Ct

)  (2
-∆Ct

)  (2
-∆∆Ct

) 

Expressão de CYP3A4   0,887  0,373  0,479 

     AAC   0,521  0,656  0,656 

     GAC   0,084  0,409  0,409 

     GAT   0,808  0,614  0,614 

     GGT   0,851  0,688  0,688 

AAT, AGC, GGC  0,722  0,753  0,753 

Expressão de CYP3A5   0,094  0,919  0,375 

     AAC   0,915  0,469  0,862 

     GAC   0,045  0,511  0,260 

     GAT   0,0003  0,629  0,444 

     GGT   0,451  0,759  0,638 

AAT, AGC, GGC  0,902  0,823  0,920 

Atividade de CYP3A      Delta 

Razão 6βOHC/Cortisol   0,731  0,714  0,223 

     AAC   0,667  0,538  0,592 

     GAC   0,336  0,419  0,926 

     GAT   0,461  0,280  0,887 

     GGT   -  0,862  0,143 

AAT, AGC, GGC  0,440  < 0,0001  0,052 

Nota: Valores de p em negrito referem-se a associação de todas as variáveis (overall 
association). Os demais são provenientes de análises pareadas do haplótipo descrito versus o haplótipo 
de referência (definido por AGT). AAT, GGC  e AGC foram agrupados por serem haplótipos raros, com 
baixa ocorrência na população 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados deste estudo evidenciaram o efeito de estatinas e da ezetimiba 

na expressão das enzimas de biotransformação CYP3A4 e CYP3A5. Os resultados estão 

discutidos de acordo com os experimentos  in vitro, com as linhagens celulares HepG2 

e Caco-2 tratadas com atorvastatina ou sinvastatina ou ainda com sinvastatina e/ou 

ezetimiba e in vivo, em pacientes NL e HC tratados com atorvastatina. 

 

 

5.1 Estudos in vitro 

 

A expressão de CYP3A4 e de CYP3A5 foi maior em Caco-2 que em HepG2. Este 

achado está em acordo com o trabalho de Martin e colaboradores (2008), que 

estudaram o perfil de indução de transportadores de membrana e várias CYPs, em 

linhagens celulares intestinais e hepáticas, e notaram que a expressão basal de RNAm 

de CYP3A4, CYP3A5 e CYP2B6 era maior de acordo com a sequência a seguir: 

hepatócitos primários > Caco-2 > HepG2.   

Esta diferença de conteúdo de RNAm pode ser constitutiva, inerente a cada 

tipo celular. Ou ainda, a vitamina D presente no soro fetal bovino utilizado como 

suplemento no meio de cultura é um conhecido indutor de CYP3A4 e CYP3A5 em Caco-

2 (WANG et al., 2008), e isso poderia explicar a maior expressão basal de Caco-2 em 

comparação a HepG2.   

Sabe-se que a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 são reguladas por vários fatores  

fatores de transcrição, sendo já descritos: PXR (XIE et al., 2004), CAR (KOBAYASHI et 

al., 2005), VDR (WANG et al., 2008) e RXRα (WANG et al., 2008).  No entanto, estes 

fatores de transcrição são diferentemente expressos nas linhagens celulares 

estudadas. A. Em Caco-2, o VDR é o principal receptor nuclear presente (WANG et al., 

2008), e a linhagem  expressa quantidades indetectáveis de PXR e CAR (HABANO et al., 

2011; THUMMEL et al., 2001). Já HepG2 não possui VDR, e nesta linhagem PXR e CAR 

são os principais fatores de transcrição disponíveis. Os diferentes fatores de 
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transcrição presentes nas células, bem como sua disponibilidade promovem efeitos 

diferentes sobre os genes regulados por eles.   

Ainda, a presença de micro-RNAs, que regulam a expressão pós transcrição de 

genes alvo na extremidade 3´UTR e tem um perfil de expressão característico em cada 

tipo celular, podem inibir a tradução e/ou clivar o RNAm, reduzindo a expressão do 

gene alvo (PAN; GAO; YU, 2009).  

Em nosso estudo, as estatinas aumentaram a expressão de RNAm de CYP3A4 e 

CYP3A5  HepG2, mas não em Caco-2.  

O tratamento das células HepG2 com atorvastatina aumentou a expressão de 

CYP3A4 em até 10 vezes. Para CYP3A5, houve aumento da expressão mais de 4 vezes a 

concentração basal. A sinvastatina elevou a expressão de RNAm de CYP3A4 em cerca 

de 2 vezes. A expressão de RNAm de CYP3A5 foi cerca de 4 vezes.  Contudo,  o pico de 

aumento não se deu com a concentração máxima testada dos fármacos (20 µM para 

atorvastatina e 10 µM para sinvastatina). Resultado semelhante foi encontrado por 

Martin e colaboradores (2008), ao analisar o perfil de indução da expressão de RNAm 

de CYP3A4 e do transportador de efluxo ABCB1, em HepG2 tratadas com pregnelona-

α-carbonitrila (PCN), um ativador de receptores nucleares. As concentrações de PCN 

testadas e não tóxicas foram de 0,01 a 100 µM. Os autores notaram que doses 

submáximas de PCN (0,1 µM) produziam o maior pico de expressão de CYP3A4 e 

ABCB1 em relação aos controles sem PCN.  A hipótese dos autores para tal fato é de 

que em altas concentrações, a ativação de outros sistemas poderia resultar em 

repressão ou antagonismo parcial.  

A expressão dos transcritos de CYP3A4 e CYP3A5 não se alterou em células 

HepG2 tratadas com ezetimiba. A inclusão deste hipolipemiante no estudo teve o 

objetivo de entender se os efeitos observados na expressão e atividade de CYP3A4 e 

CYP3A5 são dependentes de estatinas ou dependentes de redução do colesterol. 

Nossos resultados sugerem que as estatinas testadas, mas não a ezetimiba, modulam 

a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 in vitro em HepG2.  

Em Caco-2, a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 não foi alterada pelo 

tratamento com ambos os fármacos (p>0,05).  
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Nossos resultados são sugestivos de que HepG2 é mais  indutível que Caco-2, 

que não respondeu aos tratamentos. Em estudo publicado anteriormente (MARTIN et 

al., 2008) com as linhagens celulares Caco-2 e HepG2, o perfil de indução com 

compostos como fenobarbital, rifampicina e PCN era diferente entre as células: a 

linhagem mais indutível era HepG2, seguida de Caco-2 e por último os hepatócitos 

primários (MARTIN et al., 2008).  

Já a expressão constante de CYP3A4 e CYP3A5 em Caco-2 poderia ser explicada 

em parte, pela maior expressão basal destes transcritos na linhagem celular Caco-2 em 

comparação com HepG2.  

Recentemente, QIU e colaboradores (2010) sugeriram que a maior contribuinte 

para a grande variabilidade intraindividual de CYP3A4 não são suas variantes 

genéticas, e sim a complexidade singular de sua região promotora, que é sensível a 

inúmeros ligantes endógenos e exógenos de receptores nucleares.  

 A atorvastatina e a lovastatina são ligantes de PXR e CAR (LEHMAN et al., 1998; 

WAGNER et al., 2005; KOBAYASHI et al., 2005). Embora não haja relatos sobre a 

sinvastatina, é provável, por sua similaridade estrutural com as demais, que também 

seja um ligante para estes receptores nucleares. Foi demonstrado que os indutores 

ligam-se diretamente ao PXR e o complexo se liga a sequências específicas (motivos) 

na região promotora (5´UTR) de genes da família CYP3A (BURK; WOJNOWSKI, 2004). 

Há relatos controversos se as estatinas são ligantes de VDR, fator de transcrição 

presente em Caco-2 (GRIMES et al., 2006; MARSHALL et al., 2006). Especula-se que 

somente a sinvastatina seria um ligante parcial (MARSHALL et al., 2006) de VDR, e isso 

poderia ter explicar o fato de as estatinas testadas não terem afetado a expressão de 

CYP3A4 e CYP3A5 em Caco-2.    

Foi descrito que HepG2 não expressa uma co-chaperona, a proteína 

responsável por reter o receptor constitutivo de androstano (CAR) no citosol, 

resultando em um acúmulo nuclear de CAR (KOBAYASHI et al., 2005), e isso poderia 

contribuir para a maior indução de HepG2 em nossos achados, pois as estatinas são 

ligantes de PXR e CAR, que regulam a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 em HepG2.  

Takagi e colaboradores (2008) observaram que o PXR tem um papel pós-

transcricional de regulação da expressão de CYP3A4. Os autores relatam que o micro-
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RNA miR-148a afeta negativamente a expressão da proteína PXR: quanto maior a 

expressão de miR-148a, menor a eficiência de PXR. Essas variações dependentes do 

micro-RNA afetaram a indução de CYP3A4 em células LS180  (TAKAGI et al., 2008).  

Martin e colaboradores (2008), ao estudar o perfil de indução de CYP3A5 em 

Caco-2 e hepatócitos primários, relataram que não houve mudança significante no 

perfil de RNAm após tratamento com fenobarbital, diferentemente de CYP3A4, onde 

um aumento na quantidade de RNAm foi observado.  

O PXR é ativado quando forma um heterodímero com outro receptor nuclear, o 

receptor X retinóide (RXR). A associação entre o heterodímero PXR-RXR e o ligante 

(xenobiótico) ativa a transcrição de genes envolvidos na biotransformação e 

eliminação de fármacos, protegendo as células de ações tóxicas do excesso de 

xenobiótico ou de seus metabólitos (KLIEWER, 2003). Outro estudo, de Wang e 

colaboradores (2008), mostra que retinóides ativam outros receptores nucleares, os 

heterodímeros de RXR-VDR (Retinoid X Receptors e Vitamin D Receptors) em trans, e 

também os homodímeros RXR-RXR e isso induz a expressão de RNAm de CYP3A4, 

assim como a atividade da enzima (WANG et al., 2008).   

Sabe-se que CYP3A5 é menos indutível que CYP3A4 por conta de diferenças em 

suas regiões promotoras (XIE et al., 2004; WILLRICH, HIRATA, HIRATA, 2009). CYP3A4 é 

mais indutível que CYP3A5, e em parte isto pode dever-se ao fato de que a região 

promotora de CYP3A5 contém somente um elemento responsivo – PXRE - para ligação 

com o heterodímero ativado de receptores nucleares (PXR-RXR -estatina). Enquanto 

isso, CYP3A4 possui dois sítios de ligação (PXRE e XREM). Isso poderia explicar a maior 

indução de CYP3A4 frente a xenobióticos quando comparada com CYP3A5, como 

ilustrado na Figura  30 (WILLRICH; HIRATA; HIRATA, 2009). Ainda, a região promotora 

do CYP3A5 tem pouca similaridade com as 5´UTRs dos genes CYP3A4 e de CYP3A7, e 

apresenta 89,6% de homologia com a região promotora do pseudogene CYP3AP1 (XIE et 

al. 2004 ; BURK; WOJNOUWSKI, 2004). 

A análise das proteínas de CYP3A4 e CYP3A5 por Western Blotting não detectou 

variações significantes no padrão de expressão após tratamento com as duas estatinas 

testadas (p>0,05). Não encontramos correlação linear entre o perfil de expressão de 

RNAm e proteína para CYP3A4 ou CYP3A5 em células HepG2 nos experimentos 
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realizados. Esse resultado contrasta com estudos in vitro que apontam forte correlação 

entre os valores de RNAm e proteína de CYP3A4 em hepatócitos (WATANABE et al., 

2004; TAKAGI et al., 2008).  

Sabe-se que a técnica de Western Blotting não é tão sensível quanto a técnica 

de PCRq, e isso pode ter contribuído para os resultados encontrados. Outro ponto 

importante a ser considerado é a alta semelhança entre as proteínas CYP3A4 e 

CYP3A5. Os genes CYP3A4 e CYP3A5 têm 13 éxons e codificam uma proteína de 503 e 

502 resíduos de aminoácidos, respectivamente. Como ambas tem aproximadamente 

50-57 KDa e a sequência de aminoácidos de CYP3A5 tem 85% de similaridade com a 

CYP3A4 (FUKUEN et al., 2002), é possível que os resultados encontrados pelos ensaios 

de Western Blotting reflitam a presença das duas proteínas simultaneamente. Ainda, 

podem haver modificações pós-transcrição (ligação com fatores de transcrição, 

degradação e instabilidade do RNAm) e pós-tradução (como fosforilação) importantes 

em CYP3A4 e CYP3A5 que afetem o processo de tradução e síntese protéica.  

A genotipagem das linhagens celulares deste estudo por sequenciamento 

revelou que HepG2 não possui as variantes estudadas, e possivelmente a linhagem 

utilizada em nosso estudo é de origem diferente da linhagem estudada por Busi e 

Cresteil (2005), que encontraram genótipo distinto (*3/*3) para a  variante 

CYP3A5*3C. Foi descrito que existem pelo menos duas cepas primárias de HepG2 

(MARTIN et al., 2008). O grupo haplotípico encontrado em nosso estudo na linhagem 

HepG2 (AAC) codifica as proteínas funcionais de CYP3A4 e CYP3A5, e  é corroborado 

pelo aumento da expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 após o tratamento com 

estatinas, o que não faria sentido se HepG2 tivesse as variantes não funcionais de 

CYP3A5 descritas por Busi e Cresteil (2005).   

A linhagem celular Caco-2 não possui a variante CYP3A4*1B, mas tem as 

variantes de CYP3A5*3C e *1D em heterozigose (haplótipos AGT e AAC). Ainda, se 

considerarmos que a presença das variantes de CYP3A5 em heterozigose em Caco-2 

estão em cis devido ao desequilíbrio de ligação entre os SNPs, a linhagem ainda teria 

um cromossomo de CYP3A5 capaz de transcrever RNAm funcional, indutível por VDR 

em presença de vitamina D (existente no soro fetal bovino) em Caco-2.  
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Figura 30. Processo hipotético de ativação da transcrição de CYP3A4 e CYP3A5, 
modulado por heterodímeros ativados de PXR-RXR ou CAR-RXR.   
Nota: estatinas são ligantes para o PXR e CAR, e isso pode contribuir para o aumento na expressão de 
RNAm de CYP3A4 e CYP3A5. CYP3A4 possui dois sítios de ligação para os heterodímeros (PXRE e XREM), 
enquanto CYP3A5 possui somente um sítio: PXRE. Esta diferença pode contribuir para explicar o maior 
efeito da atorvastatina sobre a indução da expressão de RNAm de CYP3A4 comparado à indução de 
CYP3A5. Adaptado de WILLRICH; HIRATA; HIRATA, 2009. 

 

 

Os resultados obtidos sugerem que as estatinas, mas não a ezetimiba, 

modulam a expressão gênica de CYP3A4 e CYP3A5 in vitro, possivelmente através da 

ativação de receptores nucleares. Este efeito, que é evidente no estudo de RNAm em 

HepG2 mas não para Caco-2, depende da linhagem celular em estudo, dos fatores de 

transcrição  ativados e seus ligantes, bem como do tempo de tratamento e 

concentração do fármaco testado. 
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5.2 Estudos in vivo 

 

Em CMSP, assim como nas linhagens celulares, a expressão basal de CYP3A4 foi 

superior à expressão de CYP3A5. Este é o primeiro estudo a relatar a expressão de 

CYP3A5 em CMSP, e sua associação com os transcritos de CYP3A4. 

Ao comparar o conteúdo basal de RNAm entre as linhagens celulares e as 

CMSP, observamos a seguinte ordem de magnitude, tanto para CYP3A4 como para 

CYP3A5: Caco-2 > CMSP > HepG2 (p< 0,05). Esta ordem de magnitude mostra que os 

níveis basais de expressão diferiram para cada tipo celular estudado.  

Há uma correlação entre a expressão de CYP3A4 e CYP3A5: a expressão dos 

transcritos está correlacionada antes (r2 = 0,22; p< 0,0001) e após o tratamento (r2= 

0,58; p< 0,0001) com atorvastatina, provavelmente porque CYP3A4 e CYP3A5 são 

reguladas pelos mesmos fatores de transcrição.  

A atorvastatina não altera a expressão de RNAm para CYP3A4 e CYP3A5 nos 

indivíduos HC. Estes resultados podem ser reflexo da grande variabilidade 

interindividual descrita na literatura (KUEHL et al., 2001; NEUVONEN et al., 2006; 

MANGRAVITE; KRAUSS, 2007; LAMBA et al., 2010) e também encontrada em nossa 

casuística. Os achados obtidos in vitro com a linhagem HepG2 não foram reproduzidos 

no estudo de expressão de RNAm em CMSP.  Modelos celulares são muito diferentes 

dos modelos de estudo in vivo, visto que os primeiros são um ambiente isolado e 

controlado, enquanto no organismo há diferentes estímulos modulando a atividade 

celular, a presença de SNPs e o ambiente também exerce uma variação importante.   

Curiosamente, a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 em CMSP foi maior 

no grupo NL que no grupo HC.  Poderíamos supor que a hipercolesterolemia inibe a 

expressão de CYP3A4 e CYP3A5, no entanto, após o tratamento com atorvastatina, 

quando os valores de colesterol total e LDL-c diminuem, não observamos aumento de 

expressão de RNAm nos indivíduos HC. Neste estudo também avaliamos a atividade de 

CYP3A in vivo pela medida da razão 6βOHC/cortisol, e assim como nos estudos de 

RNAm, encontramos uma grande variabilidade interindividual (coeficiente de variação 

de 240%, 2,4 vezes), que não foi associada com a resposta ao tratamento com 

atorvastatina. A atividade de CYP3A não foi modificada após o tratamento. Perera e 



5. Discussão dos Resultados e Conclusões 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

80 

colaboradores (2009) utilizaram como marcador da atividade de CYP3A uma única 

medida plasmática para análise da relação do metabólito primário (1′-OH midazolam) 

a  midazolam em 135 indivíduos negros saudáveis. Eles observaram variação de cerca 

de 20 vezes no fenótipo do midazolam, e isto está em concordância com nossas 

observações e de outros estudos, que chegaram a encontrar variações da ordem de 

100 vezes (XIE et al.,  2004).  

Assim como aconteceu com a expressão de RNAm em nosso estudo, a 

atividade de CYP3A foi maior nos indivíduos NL que nos indivíduos HC (p< 0,0001).  

Como não há estudos publicados relatando a expressão de CYP3A4 e CYP3A5 em 

CMSP, ou atividade de CYP3A em hipercolesterolêmicos comparados com um grupo 

NL, os valores maiores encontrados no grupo NL para ambos os ensaios também é 

inédito. Sabe-se que CYP3A4 e CYP3A5 catalisam a síntese e metabolismo de 

esteróides endógenos e outros derivados lipídicos que tem um papel importante nas 

vias de sinalização intracelulares, além de seu já conhecido papel no metabolismo de 

xenobióticos (ZANGER et al., 2008; WANG et al., 2008), e talvez estes resultados 

estejam correlacionados com seu papel endógeno no organismo.   

Muitos SNPs tem sido descritos, tanto em CYP3A4 quanto em CYP3A5, mas eles 

explicam apenas uma pequena parte  da variação observada tanto na expressão de 

RNAm como na atividade de CYP3A. Por isso, a abordagem do estudo de haplótipos 

torna-se cada vez mais importante. O grupo dos haplótipos formados pelas variantes 

CYP3A4*1B, CYP3A5*3C e CYP3A5*1D é relatado pela primeira vez em nosso estudo. A 

frequência dos haplótipos foi semelhante nos grupos NL e HC (p>0,05). Apesar de os 

haplótipos estarem associados com a etnia na população de nosso estudo (p<0,0001), 

sabemos que a autodeclaração de etnia não reflete a ancestralidade da população 

brasileira, devido a sua heterogeneidade e diversidade (SUAREZ-KURTZ, 2009). Por 

isso, para a análise do impacto das variantes sobre a resposta ao tratamento, 

expressão gênica ou atividade, os indivíduos não foram distribuídos com base em sua 

etnia na população de nosso estudo.    

Os haplótipos não foram associados com a resposta ao tratamento com 

atorvastatina nos indivíduos HC. No entanto, os indivíduos HC portadores dos grupos 

haplotípicos GAC, AAT e AGC  apresentaram valores de CK mais elevados após o 
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tratamento quando comparados aos indivíduos portadores do haplótipo AGT 

(referência), e os portadores do haplótipo GGT, por sua vez, apresentaram menor 

atividade da CK (p=0,022). Os mecanismos que causam mialgia em pacientes tratados 

com estatinas ainda não são completamente conhecidos. Variantes do SLCO1B1 foram 

associadas com maior incidência de efeitos colaterais (PASANEN et al., 2007), e a 

variante CYP3A5*3C foi associada com maiores valores de CK (WILKE et al., 2005). Em 

nosso estudo, não reproduzimos os achados de Wilke e colaboradores na análise de 

haplótipos. Ainda, como o número de indivíduos em cada grupo haplotípico é 

pequeno, isto pode ter contribuído para a diferença nos resultados.  

Os grupos haplotípicos não influenciaram a expressão de RNAm de CYP3A4, 

antes ou após o tratamento com atorvastatina,  provavelmente porque a variante 

CYP3A4*1B não interrompe completamente a transcrição de CYP3A4 quando 

presente. Wang e colaboradores (2011) estudaram o efeito da variante CYP3A4*1B em 

amostras de hepatócitos, e como nós, não encontraram associação da variante com 

expressão de RNAm de CYP3A4. 

A presença dos haplótipos GAC e GAT foi associada com níveis mais elevados 

de expressão de RNAm basal de CYP3A5 quando comparados com o haplótipo 

referência AGT em indivíduos HC (Tabela 14). Este achado confirma o efeito deletério 

da variante CYP3A5*3C (A>G) que, por abolir um sítio de processamento do RNAm,  

gera uma proteína truncada de CYP3A5, sem função. Este efeito pode ser constatado 

no estudo de expressão basal de RNAm de CYP3A5 em CMSP  em nossa casuística. 

 Um ponto importante a se considerar é que o conjunto de iniciadores e sonda 

para a reação de PCRq de CYP3A5 utilizado em nosso estudo amplifica um fragmento 

do RNA de CYP3A5 entre o éxon 2 e 3, e portanto detecta não só o RNAm funcional, 

mas também todas as formas de transcritos variantes, não codificantes, gerados por 

variantes como a CYP3A5*3C. Portanto, embora alguns dos transcritos variantes sejam 

bastante instáveis e rapidamente degradados (BUSI; CRESTEIL, 2005) é possível que 

tenham sido quantificados pelo PCRq. Como a sequência de CYP3A5 é muito 

semelhante à de CYP3A4 entre os éxons 3 e 12, não há como desenhar um conjunto de 

iniciadores e sondas específico para o RNAm funcional de CYP3A5.  Os ensaios de PCRq 

disponíveis comercialmente também detectam os RNAm variantes.    
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A atividade de CYP3A também não foi associada com os haplótipos antes ou 

após o tratamento com atorvastatina. Perera e colaboradores (2009) relatam que ao 

estudarem a variante CYP3A5*3C (somente), ela não foi associada com o metabolismo 

do midazolam in vitro (PERERA et al., 2009). Como CYP3A4 e CYP3A5 tem sobreposição 

de substratos, é possível que CYP3A4 consiga manter equilibrada a depuração dos seus 

substratos independentemente do genótipo de CYP3A5 (PERERA et al., 2009).  

Podemos supor que as variantes não afetam a expressão ou atividade de 

CYP3A após o tratamento devido a indução que estas enzimas sofrem na presença de 

seus substratos, como a atorvastatina ou sinvastatina, por exemplo.  Ainda, como 

relata Wang e colaboradores (2011), o impacto das variantes pode ser tecido-

específico e afetar a expressão de RNAm e proteína somente no fígado, por exemplo.  

Análise prévia das variantes (WILLRICH et al., 2010), levando em conta os 

genótipos agrupados de acordo com sua funcionalidade igualmente não revelou 

associação com a resposta lipídica, expressão de RNAm ou atividade de CYP3A4 e 

CYP3A5. Na análise de haplótipos, contudo, nenhum grupo haplotípico foi agrupado 

com outro, de forma a avaliar individualmente o efeito de cada haplótipo. No entanto 

alguns grupos de haplótipos continham poucos indivíduos e isso pode ter contribuído 

para a falta de associação das variantes com a expressão de RNAm, atividade ou 

resposta lipídica.  

Nossos resultados da análise haplotípica estão de acordo com publicações 

anteriores que estudaram o efeito das variantes individualmente. Não foi encontrada 

associação das variantes CYP3A4*1B (FIEGENBAUM et al., 2005c; CAVALLI et al., 2008;  

WANG et al., 2011) e CYP3A5*3C (FIEGENBAUM et al., 2005c, WANG et al., 2011) com 

resposta ao tratamento com estatinas.   

A expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 foi estudada em amostras de tecido 

hepático de pacientes por Wang e colaboradores (2011), que não encontraram 

associação das variantes com a expressão. O trabalho publicado por nosso grupo de 

pesquisa (WILLRICH et al., 2008) que avaliou 93 indivíduos HC, na população brasileira, 

indicou que portadores do alelo *3C de descendência caucasiana tiveram melhor 

resposta ao tratamento com atorvastatina, avaliando-se as reduções relativas de 

colesterol total e LDL-c, não foi reproduzido no presente estudo de haplótipos. No 
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entanto, na análise atual os indivíduos não foram distribuídos de acordo com sua 

etnia.. 

A recente descoberta da variante no íntron 6 de CYP3A4 (rs35599367) (WANG 

et al., 2011), torna sua semelhança com CYP3A5 ainda maior, visto que sua principal 

variante, *3C, está localizada no íntron 3. Assim como ocorre com a variante 

CYP3A5*3C, portadores da variante do íntron 6 de CYP3A4 tem menor expressão de 

RNAm quando comparados aos não portadores. Wang e colaboradores (2011) 

apontam que os portadores da variante no íntron 6 de CYP3A4 exigem doses menores 

de estatinas nos pacientes testados, enquanto as variantes CYP3A4*1B e CYP3A5*3C 

não influenciam o metabolismo das estatinas.   

Considerando que CYP3A4 e CYP3A5 metabolizam juntas mais de 50% de todos 

os fármacos comercializados atualmente, o interesse em entender seu papel no 

metabolismo de fármacos amplamente utilizados, como as estatinas, é muito grande. 

É intrigante que após anos de estudo não se tenha encontrado uma “peça chave” 

capaz de explicar a variabilidade interindividual observada  na expressão destes genes. 

Os estudos de Genome Wide Association (GWA) terão papel importantíssimo 

nos próximos anos para continuar a identificar loci que afetam a resposta 

farmacológica ou a susceptibilidade a RA, ao investigar um grande número de SNPs em 

milhares de genes.  

As CMSP e as linhagens HepG2 e Caco-2 apresentam perfis diferentes de 

expressão de CYP3A4 e CYP3A5, o que pode ser explicado por diferenças encontradas 

no efeito dos hipolipemiantes em cada tipo celular. Ainda, é preciso considerar o 

efeito dos fatores de transcrição disponíveis em cada célula, bem como o papel dos 

micro-RNAs e estado de metilação do DNA. Essas variáveis devem ser alvo de próximos 

estudos na busca do entendimento da grande variabilidade e onipresença de CYP3A4 e 

CYP3A5 nos diferentes tecidos.     

As diferenças nos perfis de expressão entre CMSP, HepG2 e Caco-2 parecem 

indicar que as CMSP não são o modelo mais adequado para o estudo com 

atorvastatina, no entanto, são células de fácil obtenção e manipulação, e expressam 

RNAm de ambos os genes estudados. É provável que CYP3A4 e CYP3A5 tenham 

mecanismos de regulação da transcrição e tradução que sejam tecido-específicos, 
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como já mencionamos na discussão dos estudos in vitro, e sejam peças fundamentais 

para heterogeneidade observada na expressão de CYP3A4 e CYP3A5. Além disso, as 

estatinas apresentam efeitos pleiotrópicos que podem ser correlacionados com 

expressão neste tipo celular.  

Os principais resultados deste estudo foram:   

 

 A expressão basal de CYP3A4 e CYP3A5 é diferente em cada tipo celular 

estudado. Caco-2 é a linhagem celular com maior expressão dos genes 

estudados.  

 

 A atorvastatina e a sinvastatina aumentam a expressão de RNAm 

CYP3A4 e CYP3A5 in vitro, em linhagens celulares derivadas de 

hepatócitos (HepG2), no entanto, este efeito não foi traduzido à 

expressão das proteínas de CYP3A4 e CYP3A5. 

 

 Em Caco-2, a expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 permaneceu 

constante após os tratamentos com atorvastatina, sinvastatina ou 

ezetimiba (isoladamente ou em combinação com sinvastatina). 

 

 A expressão de RNAm de CYP3A4 e CYP3A5 não foi afetada após os 

tratamentos com atorvastatina (10mg/dia/4 semanas) nos indivíduos 

HC.  

 

 A atividade de CYP3A não foi afetada pelo tratamento com 

atorvastatina nos indivíduos HC.  

 

 Em CMSP, o haplótipo AGT (referência) está associado com expressão 

de RNAm basal de CYP3A5 menor quando comparado com os 

haplótipos GAT e GAC.  
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 Os grupos haplotípicos não tiveram efeito importante na resposta 

lipídica, expressão de RNAm e atividade de CYP3A em indivíduos HC 

tratados com atorvastatina 10mg/dia/4 semanas.  

 

 

Concluindo, os resultados deste trabalho nos permitem dizer  que a 

atorvastatina e a sinvastatina, mas não a ezetimiba,  influenciam a expressão de 

CYP3A4 e CYP3A5 in vitro, em linhagem derivada de hepatócitos (HepG2), e que este 

efeito não foi reproduzido em linhagem derivada de enterócitos (Caco-2) ou  in vivo, 

em CMSP em indivíduos tratados com atorvastatina, onde encontramos uma grande 

variabilidade interindividual na expressão de RNAm e atividade de CYP3A4 e CYP3A5, 

independente do grupo haplotípico de cada indivíduo.  
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1. EFEITO DOS HIPOLIPEMIANTES  SOBRE A PROLIFERAÇÃO E VIABILIDADE CELULAR 
 
1.1 Curvas de crescimento das células Caco-2 e HepG2 
 
 

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

de crescimento em meio DMEM, por períodos nunca superiores a três meses. As 

características morfológicas dessas linhagens estão apresentadas na Figura 31. 

 

 

                                          
                            A                                        B 

       

 

Figura 31. Cultura celular das linhagens Caco-2 (A) HepG2 (B) em meio DMEM 
por 48 h. 
Nota: As células foram visualizadas e capturadas em microscópio Zeiss Axiovert 100 
(Heidelberg, AL). 

 

 

As células HepG2 foram colocadas em garrafas de 75 cm2 em uma 

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

Neste ensaio, as células foram mantidas em cultura durante 8 dias consecutivos e as 

contagens foram  realizadas a cada 24 h. Os dados apresentados foram obtidos de dois 

experimentos independentes realizados em triplicata.  
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Os resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 32. Pode-se observar 

que o perfil de crescimento destas células se mostrou normal em relação às diferentes 

fases do crescimento de cultura celular (lag, logarítmica, estacionária e declínio).  

As células Caco-2 foram mantidas em cultura por 120 h, a partir de 4 x 104 

células/mL em um volume total de 2 mL. As contagens foram realizadas a cada 24 h. 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 33. Pode-se observar que as 

células foram cultivadas em fase exponencial de crescimento, já que se observam no 

gráfico, apenas as fases do crescimento de cultura celular (exponencial e estacionária).  

Como será visto a seguir, avaliou-se também a viabilidade das células Caco-2. O 

tempo de dobramento celular (TDC) da linhagem Caco-2 foi de 21,54 h. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDCHepG2 = (19,37 ± 0,71) h 
 
 

Figura 32. Curva de crescimento das células HepG2. 
Nota: Representação gráfica do perfil de crescimento das células HepG2 durante 8 dias de cultura. 

Dados representam as médias  SEM (n =2). 
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TDCcaco-2 = (21,54  3,28) h 
 

Figura 33. Curva de crescimento das células Caco-2. 
Nota: Representação gráfica do perfil de crescimento das células Caco-2 durante 5 dias de cultura a 

partir de 8 x 10
4
 células. Dados representam a média  SEM (n = 6). 

 

 

1.2  Efeito das estatinas na morfologia e proliferação celular 

 

Observa-se na Figura 34 que o tratamento com atorvastatina afetou a 

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

concentrações de 1, 10 e 20 µM. Isso provavelmente, se deve ao fato da atorvastatina 

inibir a via do mevalonato, importante para a manutenção e crescimento celular. Na 

Figura 35, observamos que o tratamento com sinvastatina afetou a morfologia celular 

e a proliferação das células HepG2 após 48 h de tratamento nas concentrações de 1 

(discretamente) e  10 µM. 

Para avaliarmos numericamente o efeito da atorvastatina e sinvastatina na 

proliferação celular da HepG2, foram realizadas curvas de crescimento para cada 

tratamento com concentrações variáveis (0 a 20 M para atorvastatina por um 

período de 24 h e 0 a 10 M de sinvastatina por um período de até 120 h). Esta 
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análise foi realizada a partir da contagem das células aderidas e os dados obtidos 

neste experimento são decorrentes de três experimentos independentes realizados 

em duplicata.  

 Na Figura 36, observa-se que a atorvastatina exerce um efeito antiproliferativo 

no crescimento celular dos hepatócitos a altas concentrações (10 e 20 M) a partir de 

36 h de tratamento. Em menores concentrações de atorvastatina o efeito é 

evidenciado a partir de 48 h de tratamento (1 M) ou nenhum efeito significativo é 

observado (0,1 M). Baseado nas curvas de crescimento calculou-se TDC e pode-se 

observar um aumento, embora não significante, no tempo de dobramento das células 

HepG2 no tratamento das células com 20 M de atorvastatina (Figura 37). 

 

 
Figura 34. Cultura de células HepG2 após 48 h de tratamento com atorvastatina 0-20 µM. 
Nota: As células foram visualizadas e capturadas em microscópio Zeiss Axiovert 100 (Heidelberg, AL). 
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Na Figura 38, observa-se que a sinvastatina exerce um efeito antiproliferativo 

significante no crescimento celular dos hepatócitos na concentração de 10 M, a partir 

de 72 h de tratamento. Embora em 48 h de tratamento observa-se uma queda 

significante no número de células, este resultado não foi estatisticamente significante, 

pois as análises foram realizadas com relação ao tempo inicial do experimento (e não 

com relação ao tempo avaliado anteriormente). Além disso, com o TDC e pode-se 

observar um aumento no tempo de dobramento das células HepG2 no tratamento das 

células com 10 M de sinvastatina, após 48 h (Figura 39).  

 
 

Figura 35. Cultura de células HepG2 após 48 h de tratamento com sinvastatina 0-10µM. 
Nota: As células foram visualizadas e capturadas em microscópio Zeiss Axiovert 100 (Heidelberg, AL). 
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Com estes dados, nós podemos concluir que existe um efeito antiproliferativo 

da sinvastatina 10 M a partir de 48 h de tratamento; no entanto a contagem celular 

sozinha não foi um método suficientemente sensível para detectar o efeito.  

 

Figura 36. Curvas de crescimento das células HepG2 após tratamento com atorvastatina. 
Nota: As células HepG2 foram mantidas por 96 h em cultura na ausência (0 M) e presença de 

atorvastatina. Os dados representam a média  SEM (n = 2) do número de células em diferentes tempos 

(A) e diferentes concentrações de atorvastatina (B). *p<0,05, quando comparados com o controle (0 M), 
como indicado pela análise por One-way ANOVA, seguido pelo teste de comparação múltipla de 
Dunnett. 
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Figura 37. Tempo de dobramento das células HepG2. 
Nota: O TDC das células HepG2 foi determinado durante 4 dias de cultura em meio DMEM. Dados 
representam média ± SEM de 3 determinações. Análise realizada pelo teste One-way ANOVA, seguido 
pelo teste de comparação múltipla de Dunnett. 
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Figura 38. Curva de crescimento das células HepG2 após tratamento com sinvastatina. 
Nota: As células HepG2 foram mantidas por 120 h em cultura na ausência (0 M) e presença de 

sinvastatina. Dados representam média  SEM (n = 3) do número de células em diferentes tempos. *** 

p<0,001, quando comparados com o controle (0 M), como indicado pela análise de Two-way ANOVA, 
seguido pelo teste de Bonferroni. 
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Figura 39. Tempo de dobramento celular (TDC) da linhagem HepG2. 
Nota: O TDC da linhagem HepG2 foi determinado após 24 e 48 h de cultura celular em meio DMEM na 

ausência (0 M) e presença de sinvastatina. Dados representam média ± SEM de 3 experimentos 

independentes realizados em duplicata. *** p<0,001, quando comparados com o controle (0 M), como 
indicado pela análise de Two-way ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni.  

 
 
 
 
 

 
1.3 Efeito das estatinas na viabilidade celular, fragmentação do DNA e ciclo 
celular 
 
 

O tratamento com atorvastatina nas diferentes concentrações (0,1 a 20 μM) 

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

apresentaram viabilidade superior a 97% e o DNA fragmentado foi menor que 7%. Nas 

Figuras 40 e 41, estão representados os histogramas obtidos pela análise por 

citometria de fluxo para o controle (0 μM) e tratado com 20 μM. Pode-se observar que 

as células não apresentam perda de integridade de membrana (Figura 42) e o DNA 

está íntegro (Figura 43). Assim, o tempo de tratamento e as concentrações de 

atorvastatina são adequados para os experimentos a serem realizados. 
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Já para a linhagem Caco-2, na Figura 42, pode-se observar que o tempo de 

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

atorvastatina, ocorre significativa perda de integridade de membrana. Diminuindo o 

tempo de tratamento para 12h, a atorvastatina já não apresenta mais citotoxicidade. 

Na análise de fragmentação de DNA, não houve diferenças entre os tempos de 

tratamento, nem entre as concentrações utilizadas (resultados não apresentados). 

 

 
 
Figura 40. Viabilidade celular das células HepG2 após tratamento com atorvastatina. 
Nota: A integridade de membrana das células HepG2 foi analisada por citometria de fluxo após 24h de 

tratamento com concentrações variáveis de atorvastatina (0 a 20 M). A região M1 representa a baixa 
fluorescência emitida pelas células viáveis (membrana íntegra) e a região M2 representa a alta 
fluorescência emitida pelas células inviáveis (membrana não íntegra).  
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Figura 41. Efeito da atorvastatina na fragmentação do DNA das células HepG2. 
Nota: A porcentagem de DNA fragmentado nas células HepG2 foi determinada por citometria de fluxo, 

após 24 h de tratamento com atorvastatina (0 a 20 M). A região M1 representa a baixa fluorescência 
emitida pelas células com DNA fragmentado e a região M2 representa a alta fluorescência emitida pelas 
células com DNA íntegro.  
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Figura 42. Efeito da atorvastatina na viabilidade das células Caco-2. 
Nota: A integridade de membrana foi analisada por citometria de fluxo após tratamento por 6 a 24 h 

com concentrações variáveis de atorvastatina (0 a 20 M). *p<0,05, quando comparados com controle 
(0 μM) pela análise de Two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 

 
 
 
 

Na análise de ciclo celular das células HepG2 (Figura 43), podemos ver que em 

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

concentração de 1 M de atorvastatina com diminuição da porcentagem de células em 

* 
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fase S e fase G2. Pode-se ainda afirmar que com 48 h de tratamento a atorvastatina na 

concentração de 4 M induz a apoptose das células HepG2 que estavam paradas em 

G1 e assim os números de células em S e G2 aumentam com relação ao número total. 

A parada do ciclo celular em G1 já era esperada, pois a atorvastatina inibe a HMG-CoA 

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

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

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

a contagem de células viáveis em câmara de Neubauer por analisar diretamente o 

conteúdo de DNA.  
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Figura 43. Efeito da atorvastatina no ciclo celular das células HepG2.  
Nota: * p<0,05, quando comparados ao controle (0 M), pela análise de One-way ANOVA, seguida pelo 
teste de Dunnett. 

 



Apêndice 1. Efeito dos hipolipemiantes  sobre a proliferação e viabilidade celular 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

WILLRICH, M.A.V. 

 

113 

 

Investigou-se qual concentração de ácido mevalônico seria capaz de reverter a 

parada em G1 do ciclo celular causada pelo tratamento com atorvastatina. Assim, as 

células HepG2 foram tratadas com atorvastatina 20 M na presença ou ausência de 

ácido mevalônico lactona (Sigma, St. Louis, MO, USA) nas concentrações de 0,2, 1, 2 e 

4 mM. Inicialmente comprovou-se que nessas concentrações o mevalonato não é 

tóxico para as células, utilizando-se a análise morfológica, viabilidade celular e 

fragmentação de DNA. Posteriormente foi realizado o ensaio de ciclo celular. Após o 

tratamento com ácido mevalônico lactona, todas as concentrações testadas foram 

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

atorvastatina 20 M, retornando a valores de porcentagem de células em cada fase do 

ciclo equiparáveis ao controle (Figura 44). 

 
Figura 44. Efeito do ácido mevalônico no ciclo celular das células HepG2 na presença 

ou ausência de atorvastatina 20 M. 
Nota: Atv20: células tratadas com atorvastatina 20 M; mva: células tratadas com ácido mevalônico 

lactona; mva + atv20: células tratadas com ácido mevalônico lactona e atorvastatina 20 M. Valores 

representam média  SEM, n = 2.  *** p<0,001, quando comparados a atorvastatina 20 M, pela análise 
de One-way ANOVA, seguida pelo teste de comparação múltipla de Dunnett. 
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O tratamento com sinvastatina nas concentrações 0,01 a 1 μM não afetou a 

viabilidade ou a fragmentação de DNA nas células HepG2 (Figura 45). As células 

apresentaram viabilidade em torno de 97% e o DNA fragmentado foi em média 9%. 

No entanto, a partir de 48 h de tratamento, a sinvastatina a 10 μM diminuiu a 

viabilidade e a porcentagem de DNA não fragmentado, conforme as Figuras 45 A e B.  
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Figura 45. Efeito da sinvastatina na viabilidade (A) e fragmentação do DNA (B) das 
células HepG2. 
Nota: A integridade de membrana das células HepG2 e a porcentagem de DNA fragmentado foram 
analisados por citometria de fluxo entre 12 e 72 h de tratamento com concentrações variáveis de 

sinvastatina (0 a 10M). ** p<0,01 e ***p<0,001, quando comparados com controle (0 μM) pela análise 
de Two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 

 
 
 

Na análise de ciclo celular das células HepG2 (Figura 46), podemos ver que em 

24 h de tratamento ocorre uma parada de ciclo celular em fase G1 na concentração de 

10M de sinvastatina com diminuição da porcentagem de células em fase S e fase G2. 
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A parada do ciclo celular em G1 já era esperada, pois a sinvastatina inibe a HMG-CoA 

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

da célula da fase G1 para S.  

Com relação às outras concentrações de sinvastatina utilizadas no 

experimento, podemos concluir que são subdoses para as células HepG2, e assim não 

são capazes de inibir a HMG-CoA redutase a ponto de reduzir significativamente a 

concentração de colesterol e, por isso, não há parada de ciclo celular. Estes resultados 

refletem o que já é estabelecido na literatura: a maior eficácia da atorvastatina 

quando comparada à sinvastatina. 

Pode-se ainda afirmar que com 48 h de tratamento a sinvastatina a 10 M 

também induz a apoptose das células HepG2, com conseqüente diminuição do 

número de células  em G1 e G2. Ao relacionarmos os dados de ciclo celular com os de 

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

a contagem de células viáveis em câmara de Neubauer por analisar diretamente o 

conteúdo de DNA.  
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Figura 46. Efeito da sinvastatina no ciclo celular das células HepG2.  
Nota: ** p<0,01 e ***p<0,001, quando comparados com controle (0 μM) pela análise de Two-way 
ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 
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