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RESUMO 

CERDA A. Papel de inibidores da síntese e da absorção do colesterol na modulação 
de biomarcadores de inflamação e adesão celular in vivo e in vitro. 2013. 181p. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013.  

 

O processo inflamatório tem um papel fundamental na gênese e desenvolvimento da 
aterosclerose, sendo que a disfunção endotelial é considerada um dos estágios iniciais 
da aterogênese. Por meio da inibição da enzima hidroxi-metil-glutaril coA redutase 
(HMGCR), as estatinas reduzem a biossíntese do colesterol e a formação de 
isoprenóides, produtos intermediários da síntese do colesterol que são importantes na 
modificação pós-transcricional de GTPases pequenas que estão envolvidas na disfunção 
endotelial e inflamação vascular. A ezetimiba é um inibidor da absorção do colesterol 
através da inibição da proteína NPC1L1. Com a finalidade de esclarecer os mecanismos 
moleculares da inibição da síntese e da absorção do colesterol sobre a modulação de 
biomarcadores inflamatórios e de adesão celular foram utilizados modelos in vitro com 
células endoteliais (HUVEC) e monócitos (células THP-1), e in vivo com células 
mononucleares do sangue periférico (CMSP) de indivíduos hipercolesterolêmicos (HC). 
O efeito das estatinas, atorvastatina e sinvastatina, e da ezetimiba na expressão de 
RNAm e proteínas de moléculas de adesão endoteliais e moduladores do processo 
inflamatório, como citocinas e óxido nítrico (NO), foi estudado em células HUVEC. O 
efeito desses fármacos sobre a expressão de moléculas de adesão monocitárias foi 
estudado em células THP-1. O efeito da terapia hipolipemiante sobre essas moléculas 
foi também estudada em CMSP de HC tratados com ezetimiba (10 mg/dia/4 semanas), 
sinvastatina (10 mg/dia/8 semanas) e sinvastatina combinada com ezetimiba (10 mg de 
cada/dia/4 semanas). A expressão de RNAm foi avaliada por RT-qPCR. A expressão de 
moléculas de adesão na superfície de células THP-1 e HUVEC foi estudada por 
citometria de fluxo. A quantificação de citocinas secretadas no sobrenadante de células 
HUVEC e no plasma dos HC foi analisada pela tecnologia Milliplex. A quantificação do 
perfil lipífico, Proteína C reativa ultra-sensível (PCRus) e NO foi realizada por métodos 
laboratoriais convencionais. O papel do NO na modulação dos marcadores 
inflamatórios pelas estatinas foi também estudada, usando modelo de células HUVEC 
com NOS3 silenciado por interferência de RNAm e também por meio do uso do 
inibidor da síntese do óxido nítrico, L-NAME. Também foi avaliado o efeito de 
hipolipemiantes na expressão dos microRNAs (miRs) 221, miR-222 e miR-1303 em 
células HUVEC por meio do stem-loop RT-qPCR. O tratamento com atorvastatina e 
sinvastatina reduziu a expressão de RNAm e proteínas das moléculas de adesão L-
Selectina, PSGL-1 e VLA-4, em células THP-1 pré-tratadas com TNFα por 12 h. A 
ezetimiba reduziu a expressão de L-Selectina apenas no nível transcricional. Em células 
HUVEC, as estatinas diminuíram a expressão de RNAm de IL1B e SELP, entretanto 
aumentaram a de VCAM1. A ezetimiba reduziu a expressão de RNAm do IL1B. 
Entretanto as expressões de SELE, MMP9, IL6 e MMP9 não foram afetadas pelos 
tratamentos. A expressão das proteínas ICAM-1 e P-Selectina, na superfície de células 
HUVEC, foi diminuída pelo tratamento com as estatinas, mas não pela ezetimiba. Da 
mesma forma, a secreção das citocinas IL-6 e MCP-1 foram reduzidas pelas estatinas, 



    

 

 

 

entretanto a secreção de IL-8 não foi modificada por nenhum dos tratamentos. A 
expressão de NOS3 e a liberação de NO em células HUVEC foi aumentada pelas 
estatinas, porém não foi estimulada pela ezetimiba. Entretanto, os efeitos anti-
inflamatórios exercidos pelas estatinas foram independentes dessa via devido a que 
estes efeitos foram mantidos em células HUVEC com NOS3 silenciado por interferência 
de RNAm. Apesar de que o efeito sobre ICAM-1 e MCP-1 foi atenuado quando as 
células foram simultaneamente tratadas com L-NAME, os efeitos das estatinas parecem 
ser independentes da liberação de NO. As estatinas e a ezetimiba reduziram a expressão 
do miR-221, em células HUVEC. A expressão do miR-222 foi reduzida só pelo 
tratamento com atorvastatina. A expressão do miR-1303 não foi modulada pelos 
tratamentos hipolipemiantes. Em pacientes HC, a terapia de associação da sinvastatina e 
ezetimiba demonstrou melhorar o perfil lipídico de forma mais efetiva que ambas 
monoterapias. Da mesma forma, o tratamento combinado resultou em maior beneficio 
pela redução da expressão de RNAm em CMSP e da concentração plasmática das 
proteínas IL-1 β, MCP-1, IL-8 e TNFα. A expressão de ICAM1 foi diminuída apenas no 
nível transcricional, entretanto a expressão de RNAm mas não da proteína do TNFα foi 
também reduzida pela sinvastatina em monoterapia. Não houve modulação de RNAm 
ou proteínas de outros marcadores estudados no modelo in vivo. Por outro lado, os 
efeitos anti-inflamatórios observados nos indivíduos HC foram independentes da 
modulação de PCRus e NO que não foram modificados pelos tratamentos 
hipolipemiantes. Neste estudo, foram confirmados os propostos efeitos pleiotrópicos das 
estatinas em modelos células de monócito e endotélio vascular in vitro e em pacientes 
HC. Por outro lado, apesar de ser menos potente que as estatinas foi mostrado que a 
inibição da absorção do colesterol tem também um efeito anti-inflamatório. A redução 
adicional do colesterol causado pela combinação das terapias hipolipemiantes outorga 
um maior beneficio cardiovascular em pacientes hipercolesterolêmicos. 

 

Palavras-chaves: Hipercolesterolemia; inflamação; moléculas de adesão; terapia 

hipolipemiante; estatinas; ezetimiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

CERDA A. Role of inhibitors of the cholesterol synthesis and absorption on 
modulation of inflammation and cell adhesion biomarkers in vivo and in vitro.  
2013. 181p. Thesis (PhD degree) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2013. 

The inflammatory process has a key role in the genesis and development of 
atherosclerosis and the endothelial disfunction is considered as a first step in 
atherogenesis. By inhibiting the hydroxyl-methyl-glutaryl coA reductase (HMGCR)m 
statins reduce the cholesterol synthesis and isoprenoid generation, which are 
intermediary products of cholesterol synthesis with important role in post-
transcriptional modifications of small GTPases that are involved in endothelial 
disfunction and vascular inflammation. The ezetimibe is an inhibitor of cholesterol 
absorption by inhibiting the NPC1L1 protein. To clarify the molecular mechanisms of 
the inhibition of cholesterol synthesis and absorption modulating inflammatory and cell 
adhesion biomarkers we used in vitro models of endothelial cells (HUVEC) and 
monocytes (THP-1), and an in vivo model of peripheral blood mononuclear cells 
(PBMC) from hypercholesterolemic (HC) patients. The effect of the statins, atorvastatin 
and simvastatin, and the ezetimibe on mRNA and protein expression of endothelial 
adhesion molecules and modulators of the inflammatory process, as citokynes and nitric 
oxide (NO), was analyzed in HUVEC. The effect of these drugs on the expression of 
monocyte adhesion molecules was also studied in THP-1. The influence of 
hypolipemiant therapy on the adhesion molecules was also analyzed in PBMC from HC 
treated with ezetimibe (10 mg/day/4-weeks), simvastatin (10 mg/day/8-weeks) and 
simvastatin combined with ezetimibe (10 mg each/day/4-weeks). The mRNA 
expression was evaluated by RT-qPCR. The expression of adhesion molecules on the 
surface of THP-1 and HUVEC cells was analyzed flow cytometry. The citokynes in the 
supernatants of HUVEC were quantified using the milliplex technology. The Lipid 
profile, high-sensivity PCR (hsPCR) and NO were determined by conventional 
laboratory methods. The role of the NO on the statin-modulation of inflammatory 
markers was also studied using a model with silenced NOS3 by interference of mRNA 
and by the use of the inhibitor of NO synthesis, L-NAME. The effect of hypolipemiants 
on the expression of microRNAs (miRs) 221, miR-222 and miR-1303 was also 
evaluated in HUVEC using the stem-loom RT-qPCR. Atorvastatin and simvastatin 
reduced the mRNA and protein expression of the adhesion molecules L-Selectin, 
PSGL-1 and VLA-4 in THP-1 cells pre-treated with TNFα for 12 h. The ezetimibe 
reduced the L-Selectin expression only at transcriptional level. In HUVEC, statins 
diminished IL1B and SELP mRNA expression, whereas VCAM1 was increased. The 
ezetimibe reduced the IL1B mRNA expression. However, SELE, MMP9, IL6 and 
MMP9 mRNA expressions were not affected by the treatments. The protein expression 
of ICAM-1 and P-Selectin on the surface of HUVEC was reduced by statins, but not by 
the ezetimibe. Similarly, IL-6 and MCP-1 secretion were reduced by statins, whereas 
IL-8 secretion was not modified by the treatments. The NO release and NOS3 
expression in HUVEC was increased by the statins, however it was not stimulated by 
ezetimibe. Moreover, the anti-inflammatory statin effects were independent of this 
pathway due to statin effects were maintained in HUVEC with silenced NOS3. 
Although the statin effect on ICAM-1 and MCP-1 were attenuated by L-NAME co-



    

 

 

 

treatment, the statin effects seem to be independent of NO release. Statins and ezetimibe 
reduced miR221 in HUVEC. miR-222 expression was reduced only by atorvastatin. 
miR-1303 was not affected by the treatments. In HC patients, the improvement of the 
lipid profile simvastatin combined with ezetimibe was more efficient than both 
monotherapies. Similarly, the association therapy was better in reducing the mRNA 
expression in PBMC and plasma concentration of IL-1β, MCP-1, IL-8 and TNFα. 
ICAM1 expression was reduced only at transcriptional level, whereas mRNA but not 
protein expression of  TNFα was also reduced by the simvastatin monotherapy. There 
was no modulation mRNA or protein expression of other studied markers in the in vivo 
model. Additionally, the anti-inflammatory effects observed in the HC were 
independent of PCRus or NO modulation, which were not altered by the hypolipemiant 
treatments. In this study, the proposed plitropic effects of statins were confirmed in 
monocytes and endothelial cells in vitro and in HC patients. Moreover, although it was 
less potent than statins, an anti-inflammatory effect was also observed for the inhibition 
of cholesterol absorption. An additional reduction of the cholesterol caused by 
combined hypolipemiant therapies gives a greater cardiovascular beneffict in 
hypercholesterolemic patients. 

 

Key-words: Hypercholesterolemia; inflammation; adhesion molecules; hypolipemiant 
therapy; statins; ezetimibe. 
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Mac-1 Integrina αMβ2 

MCP-1 Proteína Quimiotática dos Monócitos 1 
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miR MicroRNA 

MMP-9 Metaloproteinase de matriz 9 

MMP9 Gene da metaloproteinase de matriz 9 

 NFκB Fator Nuclear Kappa B 
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NO Óxido nitrico  

eNOS Oxido nítrico sintase endotelial 

iNOS Oxido nítrico sintase induzível 

nNOS Oxido nítrico sintase neuronal 
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NPC1L1 Niemann-Pick C1 like 1 

p38MAPK Proteína kinase p38 mitogeno-ativada 
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PI Iodeto de propídeo 

PKB/akt Proteina quinase B 
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PSGL-1 Glicoproteina ligadora de P-Selectina 

RIP140 Receptor-interacting protein 140 
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RNA Acido ribonucléico  
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siRNA RNA pequeno de interferência 

SCAP SREBF cleveage activating protein 
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SELE Gene da E-Selectina 

SELL Gene da L-Selectina 

SELP Gene da P-Selectina 

SELPLG Gene da glicoproteina ligadora de P-Selectina 

SR-BI Receptor scavenger classe B tipo I 

SREBF Sterol responsive element binding factor 

TNFα Fator de Necrose Tumoral alfa 

TNFA Gene do Fator de Necrose Tumoral alfa 

TRC Transporte reverso do colesterol 

UBC Gene da ubiquitina C 

UTR Região transcrita não traduzida 

VCAM-1 Molécula de Adesão Endotelial Vascular 1 

sVCAM-1 Forma solúvel da Molécula de Adesão Endotelial Vascular 1 

VCAM1 Gene da Molécula de Adesão Endotelial Vascular 1 

VLA-4 integrina α4β1 

VLDL Lipoprtteína de muito baixa densidade 
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1. INTRODUÇÃO  

   

A Aterosclerose. Epidemiologia e fisiopatologia.    

A aterosclerose é uma das principais causas de doença cardiovascular, que ainda 

tem alta prevalência no mundo. De acordo com a World Heart Federation as doenças 

cardiovasculares são responsáveis pela morte de 17,3 milhões de pessoas cada ano no 

mundo representando aproximadamente um 30% do total das causas. No Brasil, houve 

326371 óbitos por doenças do aparelho circulatório (28,7% do total de causas), no 

período mais recentemente publicado (2010), principalmente as doenças 

cerebrovasculares, a doença isquêmica do coração e infarto agudo do miocárdio (fonte: 

DATASUS- Ministério da Saúde, Brasil). 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que 

ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima 

de artérias de médio e grande calibre. A formação da placa aterosclerótica inicia-se com 

a agressão ao endotélio vascular devido a diversos fatores de risco como elevação de 

lipoproteínas aterogênicas – lipoproteínas de baixa densidade (LDL), de densidade 

intermediária (IDL), de densidade muito baixa (VLDL), e remanescentes de 

quilomícrons –, hipertensão arterial, obesidade, hiperglicemia ou tabagismo (Bui, 

Prempeh et al., 2009). Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a 

permeabilidade da camada íntima às lipoproteínas plasmáticas favorecendo a retenção 

das mesmas no espaço subendotelial. O depósito de lipoproteínas na parede arterial, 

processo-chave no início da aterogênese, ocorre de maneira proporcional à concentração 

dessas lipoproteínas no plasma (Sposito, Caramelli et al., 2007). Por outro lado, as 
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lipoproteínas presentes na íntima são sujeitas a modificações químicas, como a 

oxidação. A LDL oxidada é caracterizada por favorecer o processo aterosclerótico 

através do incremento do conteúdo lipídico e a perda da integridade do endotélio 

vascular pela formação de produtos citotóxicos (Stocker e Keaney, 2004). 

Além do aumento da permeabilidade às lipoproteínas, outra manifestação da 

disfunção endotelial é o aumento da expressão de moléculas de adesão de leucócitos na 

superfície das células endoteliais (Figura 1). As moléculas de adesão são responsáveis 

pela interação de monócitos e linfócitos com a parede arterial. Induzidos por proteínas 

quimiotáticas, os monócitos migram para o espaço subendotelial onde se diferenciam 

em macrófagos, que por sua vez captam partículas de LDL oxidadas. Os macrófagos 

repletos de lipídios são denominados células espumosas que são o principal componente 

das estrias gordurosas, lesões macroscópicas iniciais da aterosclerose (Milioti, 

Bermudez-Fajardo et al., 2008). 

Uma molécula de adesão que medeia a interação entre leucócitos e endotélio e 

tem surgido como um forte candidato para explicar a adesão prematura dos monócitos à 

superfície das células endoteliais é a Molécula de Adesão Endotelial Vascular 1 

(VCAM-1, Figura 1). Foi observado que a expressão de VCAM-1 está aumentada no 

ateroma nascente na artéria aorta de coelhos e, quando estes animais são submetidos a 

uma dieta aterogênica, a expressão de VCAM-1 precede o surgimento de macrófagos na 

camada íntima das artérias e as lesões aparecem depois de três semanas (Li, Cybulsky et 

al., 1993). Por outro lado, camundongos geneticamente modificados para expressar uma 

VCAM-1 defeituosa mostraram uma lesão aterosclerótica atenuada (Cybulsky, Iiyama 

et al., 2001).  
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Figura 1. Instauração do processo aterosclerótico. O endotélio ativado libera 

citocinas e quimiocinas que atraem os monócitos ao sítio da lesão. Através das 

moléculas de adesão PSGL-1 e L-Selectina, os monócitos interagem com E- e P-

Selectina e PSGL-1 endoteliais mediando o rolling. A indução da expressão de VCAM-

1 e ICAM-1 no endotélio permite a adesão estável dos monócitos através da interação 

com VLA-4, LFA-1 e Mac-1. Os monócitos migram para a camada íntima da artéria 

onde diferemciam em macrófagos que, pela captura de LDLox, podem dar origem às 

células espumosas, com alto conteúdo lipídico, características do ateroma. M, monócito; 

E, endotélio; LDLox, LDL oxidada; IL, interleucina; MCP-1, proteína quimiotática de 

monócitos 1; TNFα, fator de necrose tumoral alfa;  PSGL-1, glicoproteína ligadora de 

P-selectina; VLA-4, integrina α4β1; LFA-1, integrina αLβ2; Mac-1, integrina αMβ2. 

Modificado de (Libby, Dicarli et al., 2010) 

 

 

Outras moléculas expressas pelas células endoteliais envolvidas na adesão ao 

endotélio para o posterior recrutamento dos leucócitos para a formação de placas 

ateroscleróticas são a Molécula de Adesão Intercelular 1 (ICAM-1), E-Selectina e P-

Selectina (Ley, Laudanna et al., 2007). As duas últimas pertencentes à família de 
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moléculas de adesão das selectinas que têm sido relacionadas com a aterosclerose, 

sendo que a deficiência combinada de ambas – P e E-selectina – inibiu de forma 

significativa o desenvolvimento da aterosclerose em camundongos, mostrando uma 

proteção de 80% e 40% no estágio precoce e tardio da doença, respectivamente (Dong, 

Chapman et al., 1998). Por outro lado, enquanto VCAM-1 é uma molécula 

principalmente induzível, ICAM-1 é também expressa em células endoteliais de forma 

constitutiva, mas ambas são induzidas por fatores pro-aterogênicos (Fisker Hag, 

Pedersen et al., 2008).  

Além das moléculas de adesão acima mencionadas, as células endoteliais, uma 

vez ativadas, também iniciam a liberação de várias citocinas, num processo regulado 

principalmente pela atividade transcricional do Fator Nuclear Kappa B (NFκB) (Collins 

e Cybulsky, 2001). A interação entre células endoteliais e plaquetas resulta na forte 

ativação de ambos, refletida pela liberação de potentes substâncias pro-inflamatórias 

como, por exemplo, a Interleucina (IL) -1β (Otterdal, Smith et al., 2006). A IL-1β é 

sintetizada e liberada pelas plaquetas e células endoteliais em quantidades significantes 

e tem sido identificada como um importante mediador da ativação do endotélio 

vascular, induzindo a secreção da Proteína Quimiotática dos Monócitos 1 (MCP-1) e 

IL-6, a expressão de ICAM-1, VCAM-1 e selectinas, e a ativação de NFκB (Gawaz, 

Brand et al., 2000). 

A MCP-1 é uma citocina quimiotática. As citocinas quimiotáticas, também 

conhecido como quimiocinas, têm funções na regulação do transito de leucócitos, 

controlando a migração de neutrófilos, linfócitos, células apresentadores de antígenos e 

monócitos/macrófagos. Em resposta a estímulos inflamatórios na presença de disfunção 

endotelial, a liberação de MCP-1 pode atrair células inflamatórias de diferentes 
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linhagens contribuindo para a instauração e agravamento do processo aterosclerótico 

(Yadav, Saini et al., 2010).   

Outra citocina pertencente ao grupo das quimiocinas é a IL-8. No processo 

aterosclerótico, em respostas a diversos estímulos inflamatórios, a IL-8 é secretada pelas 

células endoteliais e monócitos/macrófagos, levando ao recrutamento de neutrófilos e 

monócitos à lesão aterosclerótica (Apostolakis, Vogiatzi et al., 2009) 

Além de mecanismos de lesão vascular que favorecem o surgimento de 

moléculas de adesão no endotélio, outros mecanismos associados a fatores mecânicos 

como o fluxo sanguíneo ou marcadores pró-inflamatórios têm sido relacionados com a 

gênese e desenvolvimento da aterosclerose. Há evidencias que sugerem que os 

mecanismos ateroprotetores endógenos são prejudicados em algumas regiões da parede 

vascular, nas quais o fluxo sanguíneo está alterado (Hahn e Schwartz, 2009).   

Uma importante característica da disfunção endotelial é a síntese, liberação e 

atividade diminuída de óxido nítrico (NO) derivado do endotélio. O NO, uma molécula 

vasodilatadora endógena, tem um papel central na manutenção da integridade do 

endotélio vascular e a diminuição da biodisponibilidade desta molécula tem sido 

relacionada com aumento no risco para o desenvolvimento da aterosclerose (Li e 

Forstermann, 2000).  

A síntese do NO é mediada pelas enzimas óxido nítrico sintase (NOS) que 

apresentam três isoformas - NOS neuronal (nNOS), NOS induzível (iNOS) e NOS 

endotelial (eNOS) -. Enquanto a nNOS e eNOS são constitutivamente expressas nos 

neurônios e células endoteliais, a iNOS não é usualmente expressa nas células, podendo 

responder a diversos estímulos como, por exemplo, citocinas inflamatórias. A eNOS é 
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particularmente importante para o endotélio vascular pela regulação que NO exerce no 

tônus vascular, por um mecanismo que envolve a estimulação da guanilil ciclase solúvel 

e o aumento do GMP cíclico nas células musculares lisas. Além da regulação da 

musculatura vascular que permite manter condições adequadas de fluxo, o NO tem 

também outros efeitos que aumentam seu potencial anti-aterogênico, como inibição do 

recrutamento de células inflamatórias, controle da proliferação de células musculares 

lisas e estímulo do processo de angiogênese [revisado em (Forstermann e Sessa, 2012)]. 

Outra molécula vinculada ao processo inflamatório é a Proteína C reativa ultra-

sensível (PCRus), um marcador de fase aguda de processo inflamatório sistêmico, que 

se tem mostrado um importante marcador de risco cardiovascular. Produzida pelo 

fígado em resposta a presença de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, 

concentrações elevadas de PCRus têm demonstrado ser preditivas de risco aumentado 

de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em homens e mulheres aparentemente 

saudáveis (Clearfield, 2005).  

 

Interação dos leucócitos com o endotélio: rolling e adesão estável 

O recrutamento dos leucócitos na parede do endotélio ocorre inicialmente por 

um processo denominado rolling, pelo qual leucócitos experimentam uma aproximação 

e interação inicial com a camada de células endoteliais, seguida por uma adesão firme 

ao endotélio e posterior migração trans-endotelial (Figura 1).  

Uma vez que as moléculas de adesão são expressas nas células endoteliais em 

quantidades suficientes para iniciar o processo de recrutamento, essas moléculas 

interagem com receptores específicos nos monócitos. O rolling inicial é mediado pelas 
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E-Selectina e P-Selectina expressas na superfície da célula endotelial e a L-Selectina de 

monócitos, que interagem com a Glicoproteina ligadora de P-selectina 1 (PSGL-1) e 

outros ligantes (Ley, Laudanna et al., 2007). A PSGL-1 é a principal responsável pelo 

rolling dos monócitos pelo fato de ser expressa em ambas as células, endoteliais e 

monócitos, e ligar as três selectinas E, P e L (Huo e Xia, 2009). Além disso, o fato de a 

PSGL-1 ligar a L-selectina expressa nos monócitos medeia a interação monócito-

monócito, facilitando assim a captura secundária de leucócitos ou tethering, 

incrementando assim o processo inflamatório no ateroma nascente (Ley, Laudanna et 

al., 2007). 

A diminuição da velocidade do Rolling causada pela interação entre as selectinas 

e a PSGL-1 aumenta o tempo do trânsito dos monócitos no endotélio inflamado, 

favorecendo a probabilidade deles serem ativados por citocinas quimiotáticas presentes 

na superfície endotelial (Constantin, Majeed et al., 2000). Durante esse processo, as 

citocinas quimiotáticas MCP-1 e IL-8, auxiliadas pela interação da PSGL-1 com seus 

ligantes no endotélio, induzem um rápido aumento na afinidade de ligação e atividade 

das β-2-integrinas presentes nos leucócitos, que promovem a captura de monócitos via 

estes fatores quimiotáticos, no endotélio mediante a retenção do rolling (Gerszten, 

Garcia-Zepeda et al., 1999; Papadopoulou, Corrigall et al., 2008). 

A alta afinidade das citocinas quimiotáticas pelos Receptores Acoplados a 

Proteínas G (G-protein- coupled receptor –GPCR) iniciam a cascata de sinalização 

intracelular desses receptores para a ativação das vias da fosfolipase C, ativação das 

pequenas GTPases, e alterações na conformação das integrinas (Lorenowicz, Van Gils 

et al., 2006).  
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No monócito, a integrina α4β1 (VLA-4) é conhecida por favorecer o processo 

final da retenção do monócito no endotélio que resulta na adesão estável (Dikeman, 

Rivera Rosado et al., 2008). A captura dos monócitos é induzidaposteriormente pela 

ligação das integrinas leucocitárias αLβ2 (LFA-1 ou CD11a) e αMβ2 (Mac-1 ou 

CD11b) à ICAM-1 endotelial, e a ligação da própria VLA-4 do monócito à VCAM-1 no 

endotélio (Ley, Laudanna et al., 2007). 

Após o estabelecimento da adesão estável dos monócitos ao endotélio acontece a 

migração trans-endotelial, pela qual os monócitos podem acessar a camada intima das 

artérias passando entre as células endoteliais via diapedese (Libby, Okamoto et al., 

2010). Uma vez na camada íntima, os monócitos podem adquirir características 

morfológicas de macrófagos, os quais sofrem alterações funcionais, como a indução da 

expressão de receptores scavenger, que resultam na formação de células espumosas, 

facilitando assim a instauração da placa aterosclerótica.  

 

Progressão da placa aterosclerótica 

No ateroma nascente, o recrutamento constante de células inflamatórias e o 

acúmulo de lipídeos levam à formação de um núcleo com alto conteúdo lipídico, 

coberto por uma capa fibrosa composta principalmente por matriz extracelular e 

colágeno (Libby, 2006).  

A ruptura física da placa aterosclerótica, causada pelo rompimento da capa 

fibrosa que separa o núcleo lipídico da circulação sanguínea, causa a maioria das 

síndromes coronárias agudas, resultando na formação de trombos e súbita expansão da 

lesão.  
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Quando as condições inflamatórias e fatores de risco observados no processo 

aterosclerótico como a dislipidemia persistem, essa capa fibrosa pode ser degradada 

pela ação de proteinases. Dentre elas, a metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9) tem sido 

largamente relacionada com a degradação da matriz extracelular que favorece o 

rompimento da placa aterosclerótica (Johnson, 2007). Estudos in vitro têm demonstrado 

que citocinas pro-inflamatórias encontradas no ateroma, como o Fator de Necrose 

Tumoral α (TNFα), IL-1β ou IL-6, induzem a expressão de MMP-9 em monócitos e 

células endoteliais (Zhao e Benveniste, 2008). 

O rompimento da placa aterosclerótica leva à exposição do fator tisular presente 

na placa, colocando-o em contato com o sangue circulante. A ativação da cascata de 

coagulação leva à ativação das plaquetas que resulta em uma rápida formação do 

trombo.  

O trombo formado pode eventualmente ser reabsorvido, como resultado de 

mecanismos trombolíticos endógenos ou de uma intervenção farmacológica. Por outro 

lado, se o balanço entre os mecanismos trombolíticos e trombogênicos favorecem a 

expansão do tamanho do trombo, este pode levar a uma oclusão do vaso de forma 

persistente, gerando os principais desfechos clínicos do processo aterosclerótico como 

são o acidente vascular cerebral ou o infarto agudo de miocárdio (Kovacs, Gorog et al., 

2006).  

 

Tratamento da hipercolesterolemia 

Há suficiente evidencia que relaciona a hipercolesterolemia com o processo 

inflamatório e a instauração da placa aterosclerótica. De fato, as células endoteliais que 
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formam a camada íntima da parede vascular normalmente resistem à adesão dos 

leucócitos e, fatores desencadeadores como citocinas pro-inflamatórias e LDL oxidada, 

presentes na hipercolesterolemia, induzem a expressão de moléculas de adesão no 

endotélio e aumentam o recrutamento de macrófagos e a disfunção endotelial (Libby, 

Okamoto et al., 2010).  

Pacientes que apresentam risco elevado de DAC associado a dislipidemias são 

sujeitos a intervenções clínicas que visem à redução do risco a través da diminuição do 

LDL colesterol. Esses pacientes são submetidos a intervenções não farmacológicas, 

relacionadas principalmente a mudanças no estilo de vida, e intervenções 

farmacológicas que procuram re-estabelecer valores de baixo risco do perfil lipídico 

pelo uso de medicamentos hipolipemiantes em pacientes que não respondem a 

mudanças no estilo de vida ou quando estas não são suficientes (Sposito, Caramelli et 

al., 2007). 

A associação entre o consumo de gordura e a elevação da concentração 

plasmática do colesterol, levando a maior incidência de aterosclerose coronária e aórtica 

tem sido largamente descrita. Desta forma, a intervenção nutricional tem sido adotada 

como uma estratégia de primeira linha na prevenção e no tratamento das dislipidemias. 

A orientação nutricional dependerá do caso particular de cada paciente, de acordo com 

sua avaliação clínica, entretanto, de modo geral a diminuição do consumo de ácidos 

graxos trans e do colesterol da dieta, assim como o aumento no consumo de vegetais 

ricos ácidos graxos monoinsaturados, fitoesterois/estanóis e ácidos graxos ômega-3 

reduzem o risco cardiovascular (Lottenberg, 2009). 

Também a atividade física regular constitui uma medida auxiliar para o controle 

das dislipidemias e prevenção e tratamento da DAC. A prática de exercício físico 
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aeróbico promove a redução de triglicérides e aumento do colesterol da lipoproteína de 

alta densidade (HDL), uma molécula responsável pelo transporte reverso do colesterol 

(TRC), processo que leva o colesterol depositado nos tecidos periféricos para sua 

excreção no fígado e que desta forma contribui para a diminuição do risco 

cardiovascular (Leaf, 2003). Atualmente, as recomendações de prática de exercício 

físico para mulheres e homens adultos incluem a prática de atividade aeróbica de 

moderada intensidade, por período mínimo de 30 minutos, 5 dias por semana, ou 

atividade aeróbica intensa por 20 minutos, 3 vezes por semana (Haskell, Lee et al., 

2007). 

O tratamento medicamentoso das dislipidemias é empregado sempre que não 

houver efeito satisfatório das mudanças no estilo de vida ou a impossibilidade de 

aguardar os efeitos de tais mudanças por prioridade clínica. A escolha da classe 

terapêutica está condicionada ao tipo de dislipidemia presente, entretanto neste trabalho 

nós focaremos nas classes que modificam o LDL colesterol plasmático ou a 

hipercolesterolemia. 

Os fármacos utilizados no tratamento da hipercolesterolemia têm como objetivo 

diminuir a concentração plasmática de colesterol total e LDL colesterol. Os fármacos 

comumente utilizados atuam através da inibição da síntese endógena do colesterol 

(estatinas) e da inibição da absorção intestinal do colesterol proveniente da dieta 

(ezetimiba). 

As estatinas são inibidores competitivos da β-hidroxi-β-metil-glutaril Coenzima 

A redutase (HMGCR), enzima que catalisa a conversão de HMG-CoA a mevalonato, 

um mecanismo que limita antecipadamente a síntese de colesterol (Mangravite, Thorn et 

al., 2006) (Figura 2). Desde sua descoberta, estatinas naturais e quimicamente 



34 

 

 

 

modificadas têm sido disponibilizadas comercialmente, incluindo pravastatina, 

sinvastatina, fluvastatina, atorvastatina, pitavastatina, lovastatina, rosuvastatina e a já 

retirada do comercio pelos frequentes eventos de miotoxicidade, cerivastatina (Liao e 

Laufs, 2005).  

 

 

Figura 2. Mecanismos hipolipemiantes das estatinas e ezetimiba. A redução da 

produção do mevalonato através da inibição competitiva da HMG-CoA redutase pelas 

estatinas leva à diminuição da produção do colesterol e de isoprenoides, que leva a uma 

redução do processo de prenilação de pequenas GTPases. A inibição de NPC1L1 leva a 

uma redução do colesterol pela inibição da sua absorção intestinal. Modificado de 

(Bays, Neff et al., 2008) 
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A diminuição do pool intracelular de colesterol causado pelas estatinas leva a 

um aumento na atividade transcricional dos SREBFs (do inglês Sterol responsive 

element binding factor) causado pela atividade catalítica do SCAP (do inglês SREBF 

cleveage activating protein), uma proteína sensível ao conteúdo intracelular do 

colesterol (Sato, 2010). A atividade aumentada dos SREBFs leva ao aumento da 

expressão de receptores de LDL (RLDL) na superfície do hepatócito, aumentando desta 

forma a remoção da LDL da circulação plasmática, característica que confere a potente 

redução dessa molécula, nos hipercolesterolêmicos tratados com estatinas. 

As estatinas são amplamente usadas na prática clínica para prevenção primária e 

secundária da DAC. Vários estudos clínicos demonstraram que o tratamento com 

estatinas diminui significativamente a colesterolemia e o risco de desenvolvimento de 

eventos cardiovasculares como, por exemplo, os estudos WOSCOPS, LIPIDS e 4S 

(Tousoulis, Charakida et al., 2007). A terapia com estatinas tem demonstrado reduzir o 

risco de eventos cardiovasculares em 20% a 30%, um efeito fortemente relacionado 

com a magnitude da redução do colesterol (Baigent, Keech et al., 2005). Por outro lado, 

a resposta clínica às estatinas tem-se demonstrado altamente variável e, embora as doses 

sejam individualmente ajustadas, grande parte dos pacientes não consegue atingir as 

metas de redução esperadas (Mangravite, Thorn et al., 2006). Nosso grupo tem 

desenvolvido vários estudos farmacogenômicos que relacionam a variabilidade genética 

com resposta terapêutica às estatinas (Guzman, Hirata et al., 2000; Salazar, Hirata, 

Quintao et al., 2000; Sorkin, Forestiero et al., 2005; Arazi, Genvigir et al., 2008; 

Genvigir, Soares et al., 2008; Willrich, Hirata et al., 2008; Cerda, Genvigir et al., 2010; 

Cerda, Genvigir, Willrich et al., 2011; Rodrigues, Perin et al., 2011). 
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A ezetimiba é um agente hipolipemiante que atua diminuindo a absorção do 

colesterol através de sua interação com a proteína transportadora de esteróis Niemann-

Pick C1 like 1 (NPC1L1) (Bays, Neff et al., 2008). O NCP1L1 é altamente expresso no 

jejuno proximal e no fígado. No intestino é encontrado na superfície luminal dos 

enterócitos, onde participa da internalização do colesterol da dieta. No fígado está 

presente de forma predominante na membrana canicular, podendo estar relacionado 

com a recaptura de colesterol proveniente de micelas excretadas no canalículo biliar 

(Davis e Altmann, 2009). Desta forma, a ezetimiba contribui para a redução do 

colesterol plasmático através da inibição da absorção intestinal do colesterol da dieta e, 

possivelmente, na redução da reabsorção hepática do colesterol excretado na bile 

(Figura 2). 

A terapia com ezetimiba raramente é usada na forma de monoterapia, 

excetuando alguns casos onde a terapia com uma estatina leva a efeitos adversos graves. 

Sua administração acontece geralmente de forma combinada com uma estatina, a qual 

pode ser utilizada em menor dose, diminuindo assim o risco de miopatia ou hepatopatia 

associado ao uso destes fármacos, ou permitindo também que pacientes atinjam os alvos 

terapêuticos de redução do LDL colesterol quando a dose máxima de uma estatina não é 

suficiente (Feldman, Koren et al., 2004). 

Apesar de que numerosos estudos clínicos têm mostrado a eficiência da 

ezetimiba reduzindo o colesterol plasmático (Gazi, Daskalopoulou et al., 2007; Pandor, 

Ara et al., 2009), a evidência clínica na redução do risco cardiovascular é relativamente 

recente. O primeiro estudo que tentou elucidar essa questão foi o ENHANCE, que 

analisou o efeito da ezetimiba (10 mg/dia) em comparação com o uso de placebo em 

indivíduos com hipercolesterolemia familial que faziam uso de 80 mg/dia de 
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sinvastatina. Após 24 meses não foram observadas diferenças na progressão da lesão 

aterosclerótica apesar de que os indivíduos que usaram a ezetimiba reportaram maior 

redução do LDL colesterol (Kastelein, Akdim et al., 2008). Apesar dos resultados 

negativos observados no estudo ENHANCE, uma nova pesquisa usando indivíduos 

diabéticos (estudo SANS) relatou um resultado benéfico do uso da ezetimiba quando 

adicionada à sinvastatina, reportando uma diminuição do tamanho da lesão 

aterosclerótica nos pacientes que usaram a ezetimiba após 36 meses de tratamento 

(Fleg, Mete et al., 2008). Adicionalmente, no estudo VYCTOR, que também analisou o 

efeito da ezetimiba quando adicionado ao uso de uma estatina, observou-se uma 

redução da lesão aterosclerótica nas carótidas de pacientes com DAC (Meaney, 

Ceballos et al., 2009). 

 

Terapia hipolipemiante e os efeitos benéficos adicionais à redução do colesterol 

A redução do colesterol plasmático está estreitamente relacionada com a 

diminuição do risco cardiovascular. Por outro lado, a redução do colesterol pelo uso de 

intervenções farmacológicas, principalmente atribuídas às estatinas que são os 

hipolipemiantes mais comumente utilizados, tem um efeito protetor que pode ser 

adicional ao da própria redução do colesterol. 

As estatinas são bem conhecidas por diminuir as concentrações plasmáticas de 

colesterol, mas também se tem proposto outras propriedades incluindo melhora da 

disfunção endotelial, liberação de células progenitoras do endotélio, propriedades anti-

inflamatórias e atividade anti-tumoral (Von Haehling, 2009). 
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Como esquematizado na Figura 2, a redução na produção de mevalonato pelas 

estatinas leva a diminuição da síntese de isoprenóides, como farnesil-pirofosfato (FPP) 

e genarilgenaril-pirofoafato (GGPP), intermediários da síntese de colesterol. A redução 

na produção desses intermediários tem efeitos anti-proliferativos e antiinflamatórios, 

entre outros, denominados efeitos pleiotrópicos (Wang, Liu et al., 2008). O FPP e o 

GGPP modulam a atividade pós-transcricional das GTPases pequenas das famílias Ras 

e Rho, mecanismo conhecido como prenilação e que pode regular inúmeras vias 

metabólicas (Roberts, Mitin et al., 2008).  

A inibição da prenilação pode causar a inibição da via de transdução de sinal, 

regulado pelas pequenas GTPases, que pode levar a supressão da resposta imune por 

limitação da maturação e ativação dos linfócitos T, inibição do recrutamento e função 

dos macrófagos reduzindo a expressão de mediadores pró-inflamatórios e citocinas 

(Cowled, Khanna et al., 2007; Scheele, Marks et al., 2007).  

Nos últimos anos, muitos dos efeitos pleiotrópicos das estatinas têm sido 

associados à sua capacidade de inibir a síntese dos isoprenóides. Entretanto, as estatinas 

também podem exercer seus efeitos pleiotrópicos através de outros mecanismos que 

podem ou não ser dependentes da via de prenilação de pequenas GTPases. Dois desses 

mecanismos que são conhecidos por ter grande impacto são: 1) melhora do processo de 

TRC e 2) aumento na liberação do NO nas células endoteliais.  

As estatinas não só reduzem o LDL colesterol, se não também aumentam o 

colesterol da HDL, efeito que pode variar entre os diferentes tipos de estatinas. A HDL 

exerce seu efeito atero-protetor, principalmente, através da redução do colesterol 

depositado, nos tecidos periféricos, mediado pelo TRC. Neste processo, o excesso de 

colesterol nos tecidos periféricos é transportado para a apoliporoteína (apo) AI através 
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do transportador de membrana ATP-binding cassette A1 (ABCA1), gerando a pré-β-

HDL que pode também receber colesterol do ABCG1 e o receptor scavenger classe B 

tipo I (SR-BI). Posteriormente, a esterificação do colesterol livre pela lecitina-colesterol 

aciltransferase (LCAT) e a transferência de colesterol mediado pela proteína 

transportadora de ésteres de colesterol (CETP), assim como a ação de lipases, vão gerar 

uma molécula de HDL menor e mais densa que pode ser interiorizada via SR-BI, no 

fígado, para sua excreção (Lewis e Rader, 2005).  

Além do TRC, a HDL tem diversos efeitos benéficos como função anti-

inflamatória, anti-oxidante, anti-trombótica e também funções relacionadas ao reparo do 

endotélio vascular. As estatinas não só aumentam a quantidade de HDL no plasma, mas 

também melhoram na sua funcionalidade [revisado em (Yamashita, Tsubakio-

Yamamoto et al., 2010)]. Os mecanismos envolvidos no efeito das estatinas na melhora 

do TRC e da funcionalidade da HDL incluem a modulação de diversas vias de 

regulação, dentre elas as famílias das SREBFs, receptor ativado por proliferadores de 

peroxissomos (PPAR), receptor X hepático (LXR), sinalização da família Rho e o efeito 

de microRNAs (miR) sensíveis a concentração de colesterol intracelular como a família 

do miR-33 (Cerda, Hirata et al., 2012) 

As estatinas têm sido relacionadas com um aumento na liberação de NO, sendo 

este mecanismo um dos principais candidatos a explicar os efeitos benéficos das 

estatinas na melhora da função endotelial. Os mecanismos pelos quais as estatinas 

podem aumentar a liberação do NO endotelial são diversos e podem incluir ativação 

transcricional do gene que codifica para eNOS (NOS3), modificações pós-

traducionaisda eNOS e, inclusive, mecanismo dependente da redução do pool 

intracelular do colesterol causado pelas estatinas. 
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Um aumento da transcrição do NOS3 pelas estatinas tem sido descrito. Um 

mecanismo proposto para esse aumento é a participação da família do PPAR. Há 

evidenciade que as estatinas podem aumentar a atividade transcricional do PPARα e do 

PPARδ (Paumelle, Blanquart et al., 2006; Shen, Wu et al., 2010) e de que a transcrição 

do NOS3 é estimulada pela atividade dos PPAR (Yakubu, Nsaif et al., 2007). Por outro 

lado, as modificações pós-traducionais que levam a ativação da eNOS têm sido 

relatadas como um alvo do efeito das estatinas. Especificamente, foi demonstrado que a 

inibição da via de prenilação leva a atividade aumentada da proteina quinase B 

(PKB/akt), responsável pela fosforilação da eNOS, resultando em atividade aumentada 

da enzima em células endoteliais (Ming, Viswambharan et al., 2002). 

Sabe-se que a eNOS forma complexos com caveolinas na membrana das células 

endoteliais e que está combinação é favorecida por valores elevados de colesterol 

associado à expressão da caveolina-1 (Balakumar, Kathuria et al., 2012). Desta forma, 

postula-se que uma redução da expressão de caveolina-1 associada à redução do 

conteúdo intracelular do colesterol causado pelas estatinas está relacionada a um 

aumento da liberação de eNOS na membrana do endotélio vascular (Suh, Choi et al., 

2010) 

O efeito pleiotrópico das estatinas estava ausente em camundongos knockout do 

gene NOS3, sugerindo que o efeito protetor das estatinas estaria mediado pela eNOS 

(Stalker, Lefer et al., 2001; Landmesser, Engberding et al., 2004). Por outro lado, 

polimorfismos no NOS3 podem modular o efeito da atorvastatina sobre a 

biodisponibilidade de NO e o estresse oxidativo, assim como a concentração de 

marcadores inflamatórios em indivíduos brasileiros (Nagassaki, Sertorio et al., 2006; 

Souza-Costa, Sandrim et al., 2007). Adicionalmente, foi proposto que as estatinas 
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podem restituir a função endotelial pela depleção de isoprenóides, o que está 

relacionado com o aumento da expressão e atividade da eNOS em células endoteliais 

humanas (HUVEC) e, em consequência, com o aumento da produção de NO (Jantzen, 

Konemann et al., 2007). A linhagem de células HUVEC, derivadas da veia umbilical 

humana (Human Umbilical Vein Endotelial Cells), tem sido amplamente utilizada como 

modelo de endotélio vascular para estudos fisiológicos e patofisiológicos. 

Um mecanismo regulatório menos conhecido e que também tem mostrado 

regular a atividade de eNOS é a regulação por miRs. Os miRs são RNAs pequenos e 

não codificadores que regulam negativamente a expressão protéica no nível pós-

transcricional (Bartel, 2004). Por meio da ligação a uma sequência na região 3’-não 

traduzida (3’-UTR), eles podem diminuir a expressão gênica através da degradação de 

sequências alvo específicas ou prejudicando sua tradução (Kim, 2005).   

Células endoteliais transfectadas com os miR-221 e miR-222 mostraram uma 

expressão diminuída de eNOS e liberação reduzida NO (Rippe, Blimline et al., 2012). 

Entretanto, o mecanismo direto pela qual esses miRs podem exercer seu efeito não é 

conhecido, pois o a molécula de RNAm NOS3 não é um alvo direto para miR-221 ou 

miR-222 de acordo com ferramentas de bioinformática que predizem a interação entre 

miRs e RNAm (por exemplo, TargetScan, miRanda). Desta forma, cabe destacar que o 

efeito modulatório sobre a eNOS exercido pelos miR-221 e miR-222, apesar de ser 

demonstrado de forma empírica, carece de uma explicação dos mecanismos moleculares 

envolvidos. 

Embora pouco estudados – mas não menos importantes – alguns miRs têm sido 

relacionados à DAC. Por exemplo, uma análise em células endoteliais demonstrou que a 

expressão dos miRs 221 e 222 tem efeitos sobre as propriedades angiogênicas dessas 
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células (Poliseno, Tuccoli et al., 2006). Da mesma forma, Zhang e colaboradores 

(Zhang, 2008) descreveram um papel regulatório dos miRs 21, 221 e 222 no processo 

proliferativo de células musculares lisas na artéria carótida, após angioplastia. Por outro 

lado, novas evidencias indicam que miRs, como os miRs 133, 21, 320, 199a e miR-92a, 

estão envolvidos na doença cardíaca isquêmica (Pan, Lu et al., 2010). Recentemente foi 

descrito que a atorvastatina – mas não a pravastatina - aumenta o número de células 

progenitoras do endotélio, assim como também diminui a expressão de miR-221 e miR-

222 em pacientes com DAC (Minami, Satoh et al., 2009). 

Pesquisas clínicas que utilizaram uma estatinas ou ezetimiba, como igual 

redução de LDL colesterol, sustentam a idéia dos efeitos pleiotrópicos das estatinas em 

humanos. Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica (ICC), o tratamento com 

sinvastatina por quatro semanas, mas não com ezetimiba, melhorou a função endotelial 

e reduziu o estresse oxidativo, apesar da redução da colesterolemia ter sido similar entre 

os dois tratamentos (Landmesser, Bahlmann et al., 2005). Além disso, doses maiores de 

estatina durante uma terapia de associação de estatina com ezetimiba foram associadas 

com melhor função endotelial (Fichtlscherer, Schmidt-Lucke et al., 2006) e menor 

ativação plaquetária(Piorkowski, Fischer et al., 2007). Recentemente, Liu e 

colaboradores (Liu, Liu et al., 2009) mostraram que a monoterapia com simvastatina, na 

dose de 40 mg/dia, tem maior efeito sobre a função endotelial que o tratamento com 

sinvastatina (10 mg/dia) associada à ezetimiba (10 mg/dia). Esse efeito foi relacionado à 

redução da atividade das GTPases pequenas, embora esses indivíduos não apresentavam 

diferenças nos valores de PCRus. 

No entanto, outros estudos que compararam a monoterapia com uma estatina 

com a terapia de associação estatina/ezetimiba não encontraram diferenças entres os 
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tratamentos. Por exemplo, o uso da sinvastatina (80 mg/dia) em indivíduos brasileiros 

hipercolesterolêmicos não mostrou diferenças na dilatação mediada pelo fluxo (FMD) 

da artéria braquial nem nos valores de PCRus quando comparados com indivíduos 

tratados com sinvastatina e ezetimiba (10 mg/dia + 10 mg/dia) (Araujo, Bertolami et al., 

2009). Da mesma forma, não houve diferenças no FMD e PCRus em pacientes com 

DAC submetidos ao mesmo esquema de tratamento usado no estudo anterior, sendo 

concluído desta forma que a redução do colesterol é mais importante que os efeitos 

pleiotrópicos das estatinas (Settergren, Bohm et al., 2008). Por outro lado e, apesar de 

que os ensaios clínicos que têm avaliado o impacto em longo prazo da ezetimiba – 

associada ou não a uma estatina – são escassos, não há evidências que sustentem a 

hipótese de que os efeitos pleiotrópicos das estatinas possam contribuir com a 

diminuição do risco cardiovascular por uma via independente da diminuição do 

colesterol (Settergren, Ryden et al., 2009; Tershakovec, Veltri et al., 2009; Westerink e 

Visseren, 2009). Em uma meta-análise de regressão realizada por Robinson e 

colaboradores (Robinson, Smith et al., 2005) foi concluído que as estatinas não 

contribuem com uma redução adicional do risco cardiovascular, além dos benefícios 

esperados relacionados à magnitude da redução do LDL colesterol. Somado isso, é 

relevante considerar o trabalho descrito por Taylor e colaboradores (Taylor, Villines et 

al., 2009), os quais propõem que, associado à estatina, é mais importante o uso de um 

fármaco que aumente os valores de HDL colesterol – como a niacina – do que a redução 

adicional das concentrações plasmáticas de LDL colesterol alcançadas pelo uso 

concomitante da ezetimiba.   

Diversos estudos têm avaliado a influência das estatinas sobre os marcadores de 

adesão celular e marcadores inflamatórios, embora na maior parte desses estudos não se 
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tenha considerado se os efeitos pleiotrópicos das estatinas são ou não independentes da 

redução do colesterol. Foi observado que as estatinas podem reduzir as concentrações 

de PCRus circulante em pacientes hipercolesterolêmicos (Ridker, Rifai et al., 2001). Da 

mesma forma foi descrito que a sinvastatina diminui a expressão de IL-6, IL-8 e NFκB 

em células epiteliais (Sakoda, Yamamoto et al., 2006). Adicionalmente, Kagami e 

colaboradores demonstraram que a sinvastatina diminui a expressão de RNAm de 

TNFα e IL-6 em mastócitos de murino (Kagami, Kanari et al., 2008). 

Também foi demonstrado que a sinvastatina atenua o processo inflamatório 

mediante a redução da IL-1β em células da microglia de ratos Wistar após injúria do 

cérebro (Li, Mahmood et al., 2009), assim como a fluvastatina – em monoterapia ou 

associada com ezetimiba –pode diminuir a IL-1β plasmática em pacientes com 

hipercolesterolemia primária (Alvarez-Sala, Cachofeiro et al., 2008). Entretanto, a 

inibição da prenilação da GTPase pequena Rac-1 por meio do uso da sinvastatina 

aumentou a liberação de IL-1β em células THP-1 (Kuijk, Beekman et al., 2008), num 

processo que segundo os autores envolve a ativação da via da caspase-1.  

Foi descrito que a atorvastatina impede o incremento da secreção da IL-6 e 

MCP-1 através da inibição da ativação do NFκB em células endoteliais humanas (Li, Li 

et al., 2010), e que a sinvastatina pode diminuir a secreção de MCP-1 e MMPs em 

camundongos deficientes do gene da Apolipoproteina E (APOE) (Zhang, Naggar et al., 

2009). Por outro lado, num modelo de camundongos similar ao anterior – APOE 

knockout - foi observado que a fluvastatina pode prevenir o rompimento da placa 

aterosclerótica, principalmente através da redução de MMP-9, já que as MMPs -2, -3 e -

14 não foram modificadas pelo tratamento (Nakamura, Sasaki et al., 2008). 
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De acordo com Kim e colaboradores, as propriedades anti-inflamatórias das 

estatinas estão relacionadas à sua capacidade de reduzir o recrutamento de células 

inflamatórias em resposta a fatores pro-inflamatórios (Kim, Ryu et al., 2007), num 

processo que poderia estar vinculado à diminuição de moléculas de adesão no endotélio 

e nos monócitos. O tratamento com sinvastatina (20 mg/dia) por 12 semanas 

demonstrou diminuir a expressão das moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-1 em 

pacientes com esclerose múltipla (Del Papa, Cortiana et al., 2008). Da mesma forma, o 

tratamento com sinvastatina reduziu a expressão de P-Selectina e E-Selectina em células 

endoteliais em cultura (Eccles, Sowden et al., 2008). 

Serrano e colaboradores (Serrano, Pesaro et al., 2009) mostraram que a 

sinvastatina pode bloquear a super-expressão das moléculas de adesão monocitárias 

Mac-1 e CD14, em resposta a LDL natural, em monócitos provenientes de indivíduos 

hipercolesterolêmicos.  

Interessantemente, foi demonstrado que a atorvastatina e a pravastatina podem 

aumentar a expressão de VLA-4 (Fildes, Shaw et al., 2008), porém os autores 

propuseram que esse efeito poderia ser um mecanismo compensatório no monócito em 

resposta à diminuição da expressão de VCAM-1, o receptor para VLA-4, nas células 

endoteliais. Por outro lado, o tratamento com estatinas também diminuiu a expressão do 

mediador da adesão LFA-1, por um mecanismo dependente da prenilação de GTPases 

pequenas (Raemer, Kohl et al., 2009).  

Neste projeto, busca-se esclarecer o impacto do efeito de inibidores da síntese e 

de absorção do colesterol nos mecanismos moleculares que regulam o processo 

inflamatório e na adesão celular usando modelos de estudo in vitro, estudando células 

HUVEC como modelo biomimético de endotélio vascular e células THP-1 como 
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modelo de monócitos; e in vivo, estudando células mononucleares do sangue periférico 

(CMSP) de indivíduos hipercolesterolêmicos tratados com sinvastatina e ezetimiba. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Investigar os efeitos induzidos pelo tratamento com inibidores da síntese 

(estatinas) e da absorção (ezetimiba) do colesterol na modulação da expressão de 

biomarcadores de inflamação e de adesão celular em células HUVEC, células THP-1 e 

em indivíduos hipercolestolêmicos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar o efeito da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba sobre a expressão protéica 

e de RNAm de eNOS, moléculas de adesão endoteliais (E-selectina, P-selectina, 

VCAM-1, ICAM-1) emarcadores inflamatórios (TNFα, IL-6, NFkB, IL-1B, IL-8, 

MMP-9, MCP-1), em células HUVEC. 

• Estudar a papel do NO na modulação da resposta às estatinas, usando modelos de 

células HUVEC com NOS3 silenciado por interferência de RNAm e pelo uso de 

inibidor da síntese do NO. 

• Estudar o efeito da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba no perfil de expressão dos  

miR-221, miR-222 e miR-1303, em células HUVEC.  

• Avaliar os efeitos da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba na expressão protéica e 

de RNAm das moléculas de adesão monocitárias (PSGL1, L-selectina, VLA-4, 

LFA-1, Mac-1), em células THP-1. 

• Analisar a influencia da sinvastatina e daezetimiba no perfil de expressão gênica de 

moléculas de adesão endoteliais e monocitária, eNOS e mediadores de inflamação 
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em células mononucleares de sangue periférico obtidas de indivíduos 

hipercolesterolêmicos. 

• Avaliar a concentração de PCRus, NO, TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, MMP-9, MCP-1, 

sVCAM-1, sICAM-1, sE-selectina e o perfil lipídico no soro de pacientes 

hipercolesterolêmicos tratados com sinvastatina e ezetimiba.  
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3. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Seleção dos participantes de estudo 

Inicialmente foram selecionados 64 indivíduos hipercolesterolêmicos (HC) para 

este estudo, de ambos os gêneros, com idades entre 42 e 72 anos. Os indivíduos foram 

selecionados na Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário da Universidade 

de São Paulo (HU/USP). 

A seleção dos pacientes HC (LDL colesterol > 160mg/dL) para serem incluídos 

no protocolo terapêutico foi feita de acordo com normas brasileiras para dislipidemias 

(Sposito, Caramelli et al., 2007),segundo os seguintes critérios: 

Critérios de inclusão: LDL colesterol >160 mg/dL e TG <350 mg/dL. Foram incluídos 

indivíduos fumantes e não fumantes, com e sem hipertensão, obesos e não obesos, 

mulheres em pré e pós-menopausa, todos eles sem eventos de DAC. Foram 

considerados fumantes indivíduos que fumam qualquer quantidade de tabaco ou que 

pararam de fumar há menos de 1 ano. Foram considerados hipertensos indivíduos com 

diagnóstico clínico de acordo com informação no prontuário do paciente ou aqueles que 

usavam anti-hipertensivos. História de DAC foi considerada eventos prévios de infarto 

agudo de miocárdio ou angina. Também foi obtida informação sobre a prática de 

exercício físico dos pacientes, sendo considerado como critério a prática de exercício 

físico aeróbico moderado por pelo menos 30 minutos três vezes por semana.  

Critérios de exclusão: Não foram incluídos no estudo indivíduos com doenças da 

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

contraceptivos, e pacientes em uso de anti-inflamatórios. 
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Critérios de interrupção: Foi considerado como critério de interrupção do tratamento a 

apresentação de reação adversa aos medicamentos, após avaliação médica, de acordo 

com o monitoramento de função hepática (ALT) e muscular (CK).  

 

3.2. Protocolo terapêutico 

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

colesterol e gorduras saturadas por 4 semanas. Após esse período os indivíduos com 

concentração sérica de LDL colesterol superior a 160 mg/dL foram tratados com 

10mg/dia de ezetimiba por um período de 4 semanas. Após esse período os pacientes 

foram tratados com 10mg/dia de sinvastatina por 8 semanas e,finalmente, os pacientes 

foram tratados com associação desinvastatina (10mg/dia) e ezetimiba (10 mg/dia) por 

mais quatro semanas. Após cada etapa do tratamento, os indivíduos foram avaliados 

pela equipe médica que decidiu sobre a permanência ou não do indivíduo no estudo.  

Dos 64 pacientes selecionados inicialmente, 1 foi excluído por suspeita de DAC, 

4 apresentaram doença de tiróide, 6 indivíduos não tinham indicação de tratamento 

hipolipemiante após período de dieta, 3 foram diagnosticados com DM e 1 apresentou 

hipertrigliceridemia. Além disso, outros 6 pacientes desistiram de continuar no 

protocolo terapêutico acusando motivos pessoais, 3 pacientes foram excluídos por não 

aderir ao esquema terapêutico e, finalmente, 2 pacientes relataram intolerância aos 

medicamentos referindo dor estomacal. Desta forma, um grupo de 38 pacientes HC 

completou o protocolo terapêutico e foi utilizado para as análises posteriores no 

presente estudo. 
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3.3. Amostras biológicas 

Antes e após o tratamento com sinvastatina e ezetimiba, foram coletadas 

amostras do sangue, após jejum de 12-14 horas, mediante punção venosa em tubos com 

anticoagulante EDTA, para extração de RNA (10 mL) e obtenção de plasma, e em tubos 

sem anti-coagulante, para as determinações bioquímicas (5 mL). No soro foram 

avaliados: perfil lipídico, apoAI, apoB, NO, PCRus e as enzimas CK e ALT. Também 

foram determinados TNF-α, IL-6, IL-1B, IL-8, MMP-9, MCP-1, sVCAM-1, sICAM-1 e 

sE-selectina no plasma. O hormônio estimulante da tiróide (TSH) e tiroxina (T4) livre 

foram avaliados somente na primeira coleta dos indivíduos, com a finalidade de excluir 

os portadores de hipo ou hipertireoidismo. 

 

3.4. Determinações laboratoriais 

3.4.1. Determinações bioquímicas 

As concentrações de colesterol total, HDL colesterol e triglicérides foram 

determinadas utilizando-se métodos enzimático-colorimétricos (Fossati e Prencipe, 

1982; Siedel, Hagele et al., 1983; Nauck, Marz et al., 1998). As concentrações de LDL 

colesterol e VLDL colesterol foram calculadas pela fórmula de Friedewald e 

colaboradores (Friedewald, Levy et al., 1972). A apoAI e apoB foram determinadas por 

métodos imunoturbidimétricos (Mount, Kearney et al., 1988). As atividades de ALT e 

CK foram determinadas por métodos cinéticos no UV (Bergmeyer, Scheibe et al., 

1978; Horder, Elser et al., 1991). As determinações de T4 livre e TSH foram 

realizadas por imunoensaio competitivo e método imunométrico, respectivamente 

(Witherspoon, El Shami et al., 1988; Hay, Bayer et al., 1991). 
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O NO foi determinado por ozono-quimioluminiscencia usando o analisador de 

NO Siemers 280 (GE AnalyticalInstruments, PE, EUA). A concentração de PCRus foi 

determinada por imunoturbidimetria usando o kit comercial PC-R Testing BNII 

(Siemens Medical/BayerDiagnostics, Tarrytown, NY, EUA). 

 

3.4.2. Determinação de citocinas e formas solúveis de moléculas de adesão 

Para a determinação das citocinas TNF-α, IL-6, IL-1B, IL-8 e MCP-1, a 

metaloproteinase MMP-9 e as formas solúveis das moléculas de adesão sVCAM-1, 

sICAM-1 e sE-selectina foi utilizada a metodologia milliplex. Nessa metodologia são 

utilizadas esferas marcadas com fluorescência vermelha e violeta, onde a composição de 

cada um desses fluorocromos determina a denominada “região” de cada esfera. 

Anticorpos para cada analito são fixados na superfície das esferas com uma “região” 

específica, o que permite determinar vários analitos num único ensaio, sendo que cada 

esfera é diferenciada por sua composição de fluorocromos específica para cada analito. 

Posteriormente, as esferas capturam o analito específico de acordo com o anticorpo na 

sua superfície e logo são incubadas com um segundo anticorpo biotinilado. Finalmente, 

as esferas são incubadas com estreptavidina conjugada com PE e analisadas em 

analisador de fluxo que mede a fluorescência quando as esferas são excitadas com lazer 

a 635nm para determinar a região da esfera e a 532nm para determinar de forma 

quantitativa a fluorescência emitida pelo PE que é proporcional à quantidade de proteína 

capturada na superfície de cada esfera. 

As concentrações plasmáticas de TNF-α, IL-6, IL-1B, IL-8 e MCP-1foram 

determinadas por meio da tecnologia Milliplex usando o kit comercial multiplex 



53 

 

 

 

adipokin panel B -HADK2-61K-B06 (Merck Millipore, BA, EUA). Para as 

determinações de MMP-9, sVCAM-1, sICAM-1 e sE-selectina no plasma dos pacientes 

foi usado o kit comercial multiplex cardiovascular panel 4 -HCVD1-67AK-04 (Merck 

Millipore, BA, EUA). A determinação de IL-6, IL-1B, IL-8 e MCP-1 foi também 

realizada em sobrenadante de cultura de células HUVEC usando o kit Fluorokine Map 

human panel A –LUH000- (R&D Systems, Inc., MN, EUA). O processamento dos 

padrões, controles e amostras foi realizado de acordo com as recomendações dos 

fornecedores e a leitura das esferas fluorescentes foi realizada no equipamento Luminex 

200 (Gen-Probe, CA, EUA) onde, no mínimo 50 eventos foram computados para cada 

analito. Finalmente, a análise dos dados obtidos foi realizada usando o programa 

Milliplex Analyst (Merck Millipore, BA, EUA). 

 

3.5.  Linhagens Celulares, Condições de Cultivo e tratamentos. 

Como modelo de células endoteliais foi utilizada a linhagem de células HUVEC 

(Human Umbilical Vein Endotelial Cells) e como modelos de monócitos foram 

utilizadas as células THP-1 (Human acute monocytic leukemia cell line). Para garantir a 

homogeneidade das características morfofisiológicas, as células HUVEC e as células 

THP-1 foram mantidas em cultura por períodos nunca superiores a 8 e 4 semanas, 

respectivamente, conforme metodologia padrão para cultivo celular.  

As células THP-1 e HUVEC foram cultivadas em meio RPMI 1640 

suplementado com 10% soro fetal bovino, bicarbonato de sódio 44 mmol/L, 

estreptomicina 5.000 µg/mL e penicilina 5.000 U/mL. As condições de cultivo foram a 

37º C em estufa umidificada com atmosfera de 5% de CO2. Foram feitos repiques a fim 
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de manter as células em fase log de crescimento, entre as concentrações de 2 a 8 x 105 

células por mL para as THP-1 e de1 a 10 x 105 células por mL para as células HUVEC.  

A sinvastatina (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e aezetimiba –gentilmente doada 

pela Merck/Shering-Plough (Nova Iorque, NJ, EUA)- foram dissolvidas em etanol PA 

(Merck, São Paulo, SP, Brasil), entretanto a atorvastatina - gentilmente doada pela 

Pfizer Farmacêutica Ltda. (Guarulhos, SP, Brasil) - foi dissolvida em metanol PA 

(Merck, São Paulo, SP, Brasil). A concentração final de etanol e metanol no meio de 

cultura não excedeu o 0,5% e 0,1%, respectivamente, conforme estudos prévios que 

mostraram que esses veículos não são tóxicos nessas concentrações. As células foram 

cultivadas em meio de cultura RPMI 1640 na ausência (controle de veículo) e na 

presença de concentrações variáveis sinvastatina, atorvastatinaou ezetimiba.  

 

3.6. Curva de Crescimento e Tempo de Dobramento das Populações Celulares 

Ensaios de curvas de crescimento foram realizados a partir de suspensões de 4 x 

104 células/mL de células THP-1 semeadas em garrafas de 25 cm2 com volume final de 

5 mL de meio de cultura ou a partir de células HUVEC em placas de 6 poços com 

volume final de 2 mL de meio de cultura. O número de células foi determinado a cada 

24 horas por microscopia óptica utilizando a câmara de Neubauer durante oito (THP-1) 

ou seis (HUVEC) dias. A viabilidade celular foi verificada por exclusão do azul de 

Tripan 1% em tampão salina fosfato pH 7,4 (PBS –NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; 

Na2HPO4 8,0 mM; KH2PO4 1,4 mM) (Fernandes, Marques-Da-Costa et al., 1994). A 

porcentagem de células viáveis foi calculada pela relação do número de células viáveis 

(não coradas) pelo número de células totais. 
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O tempo de dobramento das populações celulares (PDT) foi calculado de acordo 

com as fórmulas: 

PDT = 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) 

 

3.7. Efeito dos fármacos na viabilidade celular e fragmentação do DNA 

A porcentagem de células viáveis foi avaliada a partir de uma suspensão de 1 x 

106 células/mL por citometria de fluxo, utilizando uma solução de iodeto de propídeo 

(PI) 50 mg/mL em PBS. O PI é um composto fluorescente hidrossolúvel que se liga 

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

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

ultrapassar membranas intactas, sendo, portanto excluído de células viáveis (Lima, 

Kanunfre et al., 2002). 

As células foram incubadas com PI (50 µg/mL) a temperatura ambiente por 5 

minutos e avaliadas em um citômetro de fluxo FACS Canto II (Becton Dickinson, CA, 

EUA) utilizando o programa FACSDiva (Becton Dickinson). Para cada teste, foram 

avaliados dez mil eventos. A perda da integridade de membrana é determinada quando a 

fluorescência emitida pelo PI aumenta.  

A fragmentação de DNA foi determinada por citometria de fluxo após coloração 

com PI, de acordo com o método descrito por Nicoletti e colaboradores (Nicoletti, 

Migliorati et al., 1991). Resumidamente, 5 x 105 células foram ressuspendidas em 0,2 
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mL de tampão de lise (citrato de sódio 0,1%; Triton X-100 0,1%) contendo PI 50 

µg/mL. As células lisadas foram incubadas no escuro a 4°C por 2 horas e utilizadas para 

a análise de fragmentação do DNA por citometria de fluxo. O PI liga-se às bases 

nitrogenadas e a fragmentação é observada pelo aparecimento de partículas pouco 

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

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

bases. 

 

3.8.  Obtenção de células mononucleares de sangue periférico para extração de 

RNA total 

As CMSP dos pacientes HC foram separadas por gradiente descontínuo de 

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

Hirata e Hirata, 2000). Em resumo, em tubos cônicos de 15 mL de capacidade, foram 

pipetados 10 mL de sangue com EDTA (1 mg/mL), separado o plasma por 

centrifugação (10 min x 3000 rpm) e o volume restante contendo os elementos celulares 

foi diluído com igual volume de tampão Tris-EDTA (Tris-HCl a 10 mM, pH 7,4 e 

EDTA a 10 mM, pH 8,0). Logo, 10 mL do sangue diluído foram pipetados sobre 3,5 

mL de Ficoll-Hypaque. O tubo foi centrifugado a 800 g por 30 min., em temperatura 

ambiente e as células mononucleares foram recolhidas, lavadas três vezes com o dobro 

do seu volume em tampão Tris-EDTA, contadas em câmara de Neubauer e 

imediatamente submetidas à extração do RNA total. 

 

3.9.  Isolamento e avaliação do RNA total de CMSP, células HUVEC e THP-1 



 

O RNA total de CMSP

suspensão de células contendo entre 5 a 10x10

do reagente TRIZOL® 

Brevemente, 200 µL de clorofórmio 

homogeneizados e centrifugados a 12.000 

fase aquosa, foi precipitado com isopropanol gelado, centrifugado a 10.000 

min., a 4ºC, e lavado com etanol a 75% (

temperatura ambiente e d

dietilpirocarbonato (DEPC), e armazenado a 

O rendimento do RNA total foi

(UV) (Sambrook e Russel, 2001)

(NanoDrop Technologies INC., Wilmington, DE, EUA) e 

determinado pela relação A260nm/A280nm 

do RNA foi avaliada utilizando

Technologies, Santa Clara, CA, EUA)

amostras que apresentaram um RIN (

 

 

de CMSP, células HUVEC e THP-1 foi extraído a partir de uma 

suspensão de células contendo entre 5 a 10x106 células/mL, lisadas utilizando

 (Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad/CA, EUA). 

L de clorofórmio foram adicionados aos lisados e os extratos foram

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

precipitado com isopropanol gelado, centrifugado a 10.000 

min., a 4ºC, e lavado com etanol a 75% (v/v). Posteriormente, o RNA foi

temperatura ambiente e diluído em 50µL de água esterilizada tratada com 

o (DEPC), e armazenado a -70ºC para posterior análise.

O rendimento do RNA total foi avaliado por espectrofotometria no ultravioleta 

(Sambrook e Russel, 2001) utilizando-se o espectrofotômetro 

(NanoDrop Technologies INC., Wilmington, DE, EUA) e o grau de  pureza do RNA 

determinado pela relação A260nm/A280nm (Sambrook e Russel, 2001)

avaliada utilizando-se o equipamento bioanalyzer® 

echnologies, Santa Clara, CA, EUA) e utilizadas na quantificação de RNAm apenas as 

amostras que apresentaram um RIN (RNA integrity number) superior a 5
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(Sambrook e Russel, 2001). A integridade 

 2100 (Agilent 

de RNAm apenas as 

) superior a 5 (Figura 3). 
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Figura 3. Gel e electroforograma de amostra de RNA total extraída de células THP-1 

analisada no Bioanalyzer.  Pode-se observar uma boa integridade da amostra baseado no valor 

do RIN (9,6).  

 

3.10. Análise da expressão gênica por qRT-PCR em tempo real 

A expressão do RNAm dos genes estudados nas células HUVEC, THP-1 e 

CMSP humanas foi realizada por reação de transcrição reversa seguida de amplificação 

por PCR em tempo real. 

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

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

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

Healthcare, Amersham Biosciences do Brasil, São Paulo, SP), 200 U de transcriptase 

reversa (RT) (SuperScriptTM II RT RNase H-) e tampão de RT [Tris-HCl 250 mM (pH 

8,3), KCl 375 mM, MgCl2 15mM] (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA). O 

ensaio de transcrição reversa foi realizado em termociclador PTC-200 (MJ Resarch Inc., 

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

por 15min. O cDNA obtido foi armazenado a –20ºC até a realização da PCR. 

A medida quantitativa da expressão do RNAm dos genes estudados foi realizada 

por qRT-PCR em tempo real utilizando o sistema de amplificação TaqMan® FAST 

RTPCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). O sinal de fluorescência emitido 

pelo fluoróforo da sonda TaqMan® foi detectado em tempo real no equipamento ABI 

Prism 7500 FAST (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Os iniciadores e as 

sondas marcadas com fluoróforo foram fornecidos em solução 20 vezes concentrada 
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pelo serviço “Assay by design” e/ou “Assay on demand” (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA). 

Para os genes SELP, SELE e NOS3 foi utilizado o sistema de amplificação 

FASTSybr Green (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) usando os iniciadores 

descritos na Tabela 1 (Integrated DNA Technologies, Inc., San Diego, CA, EUA). Os 

iniciadores dos genes SELP e SELE foram utilizados na concentração de 100nM na 

reação e os iniciadores do NOS3 a 200nM na reação. O sinal de fluorescência emitido 

pelo fluoroforo Sybr Green foi detectado em tempo real no equipamento ABI Prism 

7500 FAST (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Curvas de dissociação foram 

realizadas para avaliar a especificidade dos iniciadores. 

 

Tabela 1. Iniciadores utilizados para amplificação dos genes SELP, SELE e NOS3.  

Gene Iniciadores 

5’ ���� 3’ 

Tamanho do 
produto 

SELP Senso: AAT GTA CTC GAT CGG GAC GC 

Antisenso:  GCT ATG CCT TTG CAG GTT GG 

241pb 

SELE Senso: CCC TAT GCT ACA CAG CTG CC 

Antisenso: GCT TCC ATG CTC AGG GGA TT  

164pb 

NOS3 Senso: TCC CCG GGT CCT GTG TAT G  

Antisenso: TCC ATC AGG GCA GCT GCA AA  

153 pb 
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A análise da expressão gênica foi realizada por método de quantificação relativa. 

Com a finalidade de escolher o gene endógeno mais adequado para nosso modelo, seis 

genes [ubiquitina C (UBC), gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), beta-2-

microglobulina (B2M), hipoxantinafosforibosil-transferase I (HPRT1), complexo da 

succinatodesidrogenase, subunidade A (SDHA) e hidroximetil-bilano sintase (HMBS)] 

foram testados e analisados no programa Genorm (Vandesompele, De Preter et al., 

2002). As sequências de iniciadores e sondas para esses genes são descritas na Tabela 

2. 

As análises de quantificação relativa da expressão de RNAm dos genes 

estudados foram realizadas utilizando-se o método do Ct comparativo. Para os 

experimentos in vitro os valores de expressão foram apresentados como valores 

relativos a um calibrador, com base na fórmula 2-∆∆Ct (Livak e Schmittgen, 2001; Pfaffl, 

2001). Para os experimentos em CMSP dos pacientes HC não foi utilizado calibrador, 

então os valores de expressão gênica foram apresentados como 2-∆Ct. Previamente, 

foram calculadas as eficiências dos ensaios, sendo considerados adequados valores entre 

90% e 110% (Livak e Schmittgen, 2001). 

Com a finalidade de monitorar a precisão dos resultados das reações de 

amplificação realizadas por RT-PCR, as amostras foram analisadas em duplicata. 

Controles dos reagentes foram feitos em cada conjunto de reações para avaliar possíveis 

contaminações. 
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Tabela 2. Sequência de iniciadores e sonda dos genes endógenos utilizados para  qPCR. 

Gene Sequência iniciadores/sondas  

5’ ���� 3’ 

Tamanho 
do produto 

UBC Senso: ATT TGG GTC GCG GTT CTT G 133 pb 

 Antisenso: TGC CTT GAC ATT CTC GAT GGT  

 Sonda: TCG TCA CTT GAC AAT GC  

GAPDH Senso: GGA AGG TGA AGG TCG GAG TCA 230 pb 

 Antisenso: CTG GAA GAT GGT GAT GGG ATT TC  

 Sonda: TCA GCC TTG ACG GTG C  

B2M Senso: TGC TGT CTC CAT GTT TGA TGT ATC T 86 pb 

 Antisenso: TCT CTG CTC CCC ACC TCT AAG T  

 Sonda: CTC CAC AGG TAG CTC T  

HPRT1 Senso: TGA CAC TGG CAA AAC AAT GCA 94 pb 

 Antisenso: GGT CCT TTT CAC CAG CAA GCT  

 Sonda: CCT TGG TCA GGC AGT AT  

SDHA Senso: TGG GAA CAA GAG GGC ATC TG 86 pb 

 Antisenso: CCA CCA CTG CAT CAA ATT CAT G  

 Sonda: TCC ATT TCT GCT CAG TAT C  

HMBS Senso: GGC AAT GCG GCT GCA A 64 pb 

 Antisenso: GGG TAC CCA CGC GAA TCA C  

 Sonda: CGG AAG AAA ACA GCC  

NOTA: Todas as sondas para os genes endógenos foram marcadas com o fluorôforo 

VIC na extremidade5’ (flurôforo reporter) e ligadas com uma minor grove binding 

(quencher não fluorescente) na extremidade 3’.  UBC, ubiquitina C; GAPDH, 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase; B2M, beta-2-microglobulina; HPRT1, 

hipoxantina fosforibosil-transferase I; SDHA, complexo da succinato desidrogenase, 

subunidade A; HMBS, hidroximetil-bilano sintase. 
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3.11.  Análise da expressão protéica por citometria de fluxo 

A expressão protéica das moléculas de adesão, nas linhagens HUVEC (P-

Selectina e ICAM-1) e THP-1 (PSGL1, L-selectina, VLA-4, LFA-1 e Mac-1), tratadas e 

não tratadas com atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba foi avaliada por ensaio de 

imunofluorescência indireta, devido a que essas proteínas encontram-se na superfície 

celular.  

Resumidamente, células (5 x 106 células) foram incubadas com anticorpo 

primário por 45 min a 4°C. Após duas lavagens, as células foram incubadas com 

anticorpo secundário conjugado com FITC (sc-2010, Santa Cruz Biotechnology, CA, 

EUA)  por 45 min a 4°C. A fluorescência das células (20.000 eventos) foi medida por 

citometria de fluxo, em comprimento de onda de 530 nm, o qual detecta a fluorescência 

do FITC. Como controle negativo foi utilizado PBS ao invés do anticorpo primário. 

Todos os anticorpos foram obtidos da Santa Cruz (Santa Cruz Biotechnology, CA, 

EUA) e são descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Anticorpos utilizados nos ensaios de citometria de fluxo. 

Proteína Identificação* Clone Diluição Anticorpo 

Primário  Secundário 

P-Selectina sc-19996 AK4 1:50 1:50 

ICAM-1 sc-107 15.2 1:100 1:100 

PSGL1 sc-32302 215 1:50 1:50 

L-selectina sc-13505 lam1-116 1:50 1:50 

VLA-4 sc-81625 7.2 1:100 1:100 

LFA-1 sc-7306 38 1:100 1:100 

Mac-1 sc-20050 2LPM19c 1:50 1:50 

* Identificação fornecida pela Santa Cruz Biotechnologies. 
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3.12. Avaliação do papel do óxido nítrico no efeito de hipolipemiantes em células 

HUVEC 

Para avaliar se os efeitos dos fármacos sobre a expressão dos marcadores 

inflamatórios e de adesão celular são independentes da regulação da eNOS, foi 

realizado o silenciamento do NOS3 para estudar se, quando há modulação pelas 

estatinas, esse efeito é mantido em células HUVEC com NOS3 silenciado por 

interferência de RNAm. 

Alternativamente as células HUVEC foram incubadas com L-NG-Nitroarginina 

Metil Ester (L-NAME). O L-NAME é um derivado la L-arginina que inibe a síntese de 

NO mediada pelas enzimas óxido nítrico sintase (Pfeiffer, Leopold et al., 1996). O L-

NAME (100 µM) foi adicionado junto ou sem o fármaco estudado durante 24 h antes da 

quantificação de proteínas. 

 

3.12.1. Desenvolvimento de modelo celular com NOS3 silenciado por RNA de 

interferência 

O silenciamento do NOS3 foi realizado utilizando o conjunto de RNAs pequenos 

de interferência (siRNA) contidos no kitNOS3 Steath RNAi siRNA (cat n° HSS107236) 

(Life Technologies, CA, EUA). Esse kit é composto por três siRNAs dupla fita 

(identificados como NOSHSS 107236, 107237 e 107238, Tabela 4) desenhados em 

diferentes regiões do transcrito. De acordo com a recomendação do fornecedor, foram 

testados os três siRNAs isoladamente e uma mistura deles para escolher aquele com 

maior eficiência na redução de expressão de NOS3. O melhor resultado foi observado 

com o siRNA NOSHSS-107238 como mostrado na seção de resultados e, portanto, este 

siRNA foi utilizado nos ensaios posteriores. 
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Tabela 4. Sequência dos siRNA utilizados nos ensaios de silenciamento gênico do 

NOS3 

siRNA Seqüência5’ ���� 3’ 

NOSHSS-107236 Senso: UGA GUA UGA GCU GGU GUC CCU CGA A 

 Antisenso: UUC GAG GGA CAC CAC GUC AUA CUC A 

NOSHSS 107237 Senso: GAA GAG GAA GGA GUC CAG UAA CAC A 

 Antisenso: UGU GUU ACU GGA CUC CUU CCU CUU C 

NOSHSS 107238 Senso: CAG GCU ACA AUC CGC UCA GUG GAA A 

 Antisenso: UUU CCA CUG AGC GGA UUG UAG CCU G 

NOTA: As seqüências senso e antisenso de cada conjunto de oligonucleotídeos são 

complementares para gerar o siRNA. Eles são fornecidos na forma de dupla fita. 

 

Para avaliar a qualidade dos resultados dos ensaios de RNAi foram incluídos 

controles positivo, negativo e controle de células não transfectadas. Como controle 

positivo foi utilizado o kit comercial StealthRNAi GAPDH Positive Control (Life 

Technologies, CA, EUA) que inclui um conjunto de siRNAs para o GAPDH, sendo 

considerada uma reação de silenciamento efetiva uma diminuição superior a 70% na 

expressão gênica. Como controle negativo foram utilizados siRNAs com baixa 

similaridade com o genoma de mamíferos, usado para indicar eventuais alterações 

causadas pela liberação dos siRNA nas células. Com essa finalidade foi usado o kit 

Stealth RNAi Negative Control que é composto por três RNAs pequenos dupla fita com 

conteúdo alto, medio e baixo de citocinas e guaninas (CGs), respectivamente. Foi 
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escolhido o siRNA com conteúdo médio que é usado como controle para siRNAs com 

conteúdo de CG entre 45 e 55% devido a que o siRNA para NOS3 escolhido para os 

ensaios tinha 52% de GC. 

A transfecção dos siRNAs em células HUVEC foi realizada utilizando o kit de 

transfecção Lipofectamine™ RNAiMAX (Life Technologies, CA, EUA). 

Resumidamente, 30.000 células foram distribuídas em placas de 12 poços e após 16 h 

foram transfectadas com o siRNA correspondente (30 pmol) usando 2 µl de 

Lipofectamine™ RNAiMAX em 1,2 mL de meio RPMI 1640 livre de soro e antibióticos. 

Após 14 h de incubação, o meio foi substituído por meio RPMI completo e incubado 

durante outras 24h para análise. Esse período de 24h foi posteriormente utilizado para 

realizar o tratamento com os fármacos. Para avaliar o sucesso do ensaio de 

silenciamento gênico foi avaliada a expressão do NOS3 nas células alvo e as controles 

mediante quantificação relativa por RT-PCR em tempo real. 

 

3.13. Análise dos micro-RNAs 

Foi realizada a quantificação dos micro-RNAs (miRs) miR-221, miR-222 e miR-

1303 (miRBase n° MI00000298, MI0000299 e MI0006370, respectivamente) nas 

células HUVEC tratadas com atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba. O RNA total 

contendo a fração de RNAs pequenos foi extraída das células HUVEC utilizando o kit 

mirVana™ Paris miRNA isolation (Ambion Inc., TX, EUA) de acordo com as 

indicações do fornecedor.  

A quantificação dos miRs foi realizada usando o sistema Taqman stem-loop 

PCR em tempo real (Life Technologies, CA, EUA). Iniciadores stem-loop específicos 
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para cada miR foram usados para sintetizar o cDNA a partir de 10 ng de RNA total, 

utilizando o conjunto de reagentes Taqman micro RNA transcription kit (Life 

Technologies, CA, EUA). Ensaios pré-desenhados foram usados para realizar a 

quantificação dos miRs. Para o cálculo da expressão relativa foi inicialmente realizada a 

escolha do miR de referência endógena mais estável usando o programa geNorm. Com 

essa finalidade foram avaliados 4 miRs nucleolares (RNU44, RNU6B, RNU58 e 

RNU24). 

 

3.14.  Análise estatística 

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

Minitab versão 15.0 (Minitab Inc., State College, PA, EUA) e o programa Prisma 

versão 5.0 (Graph Pad Software Inc., CA, EUA). O nível de significância estabelecido 

foi p<0,05. 

Para a análise in vivo, inicialmente as variáveis foram analisadas descritivamente 

antes e após os tratamentos com sinvastatina e ezetimiba. As comparações entre os 

diferentes tratamentos nos indivíduos HC foram realizadas pelo teste de one-way 

ANOVA para medidas repetidas seguido do teste de Tukey. 

Nas culturas celulares, o teste two-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni 

foi utilizado para comparar o efeito dos diferentes tratamentos e tempos de incubação 

com atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba usando sempre como referência o controle 

de veículo estimulado com TNFα. Quando apenas um tempo de tratamento (24 h) foi 

testado, o teste one-way ANOVA seguido de Bonferroni foi usado. 
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4.  ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado nos comitês de ética da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas (FCF) e do Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo 

(USP) e pela Comissão Nacional de ética em Pesquisa (CONEP), tendo sido aprovado 

em todas as instancias (Anexos 1, 2 e 3).O trabalho também contou com a aprovação da 

Comissão Interna de Biossegurança da FCF/USP (Anexo 4) que tem Certificado de 

Qualidade de Biossegurança (CQB no 0090/98) (Anexo 5). Todos os pacientes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes de iniciar o protocolo 

terapêutico (Anexo 6). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Analise de citotoxicidade dos fármacos nas populações celulares 

5.1.1. Curva de crescimento de células THP-1 e HUVEC  

As células THP-1 foram mantidas em cultura durante oito dias a partir de uma 

concentração inicial de 4 x 104 células/mL. As contagens foram realizadas a cada 24 h a 

partir de dois experimentos independentes realizados em duplicata. Os resultados 

podem ser visualizados na Figura 4, na qual se pode 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). O tempo de 

dobramento celular da linhagem THP-1 foi de 24,42 horas. 
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Figura 4. Curva de crescimento das células THP-1. As células THP-1 foram 

mantidas durante oito dias em meio RPMI 1640. Dados são apresentados como media ± 

SEM obtidos de dois experimentos independentes realizados em duplicata. PTD, tempo 

de dobramento da população celular (horas). 
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Entretanto, as células HUVEC foram mantidas durante seis dias em meio RPMI 

1640 e as contagens realizadas a cada 24 h. Na Figura 5 é apresentada a curva de 

crescimento dessas células, obtida de dois experimentos independentes a partir de 

suspensões celulares de 4 x 104 células/mL. Podem-se observar apenas as fases de 

crescimento lag, exponencial e estacionaria, já que as células semeadas na concentração 

de 4 x 104 células/mL não apresentaram a fase de declínio após seis dias de cultura. 
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Figura 5. Curva de crescimento das células HUVEC. As células foram mantidas 

durante seis dias em meio RPMI 1640. Dados são apresentados como media ± SEM 

obtidos de dois experimentos independentes realizados em duplicata. PTD, tempo de 

dobramento da população celular (horas). 

 

5.1.2. Efeito dos fármacos na proliferação celular de células THP-1 

Para avaliarmos o efeito dos fármacos na proliferação celular da THP-1, foram 

realizadas curvas de crescimento para cada tratamento com concentrações variáveis de 
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atorvastatina (0 a 20 µM), sinvastatina (0 a 10 µM) e ezetimiba (0 a 5 µM) por um 

período de 96hs. As células foram colocadas em garrafas de 25 cm2 em uma 

concentração inicial de 1 x 105 células/mL em um volume total de 5 mL por garrafa.As 

contagens celulares foram realizadas a cada 24h e os resultados são apresentados na 

Figura 6. Pode se observar que as concentrações maiores de atorvastatina (1, 10 e 20 

µM) e de sinvastatina (10 µM) exercem um efeito anti-proliferativo no crescimento 

celular dos monócitos a partir de 48 h de tratamento. Quando comparado com o controle 

do veículo, nota-se também um menor crescimento celular na concentração de 0,1µM 

de atorvastatina e de 1µM de sinvastatina a partir de 96 h (Figura 6 A e B). Por outro 

lado, o tratamento com ezetimiba (Figura 6C) até 5µM não modificou a curva de 

crescimento quando comparado com o controle de veículo em até 96 horas de 

tratamento. 

 

5.1.3. Efeito dos fármacos na proliferação celular de células HUVEC 

Foram realizadas curvas de crescimento para cada tratamento com concentrações 

variáveis de atorvastatina (0 a 10 µM), sinvastatina (0 a 10 µM) e ezetimiba (0 a 5 µM) 

por um período de 96h. As células foram colocadas em placas de seis poços em uma 

concentração inicial de 1 x 105 células/mL em um volume total de 2 mL por poço. As 

contagens celulares foram realizadas no período de 12h de incubação e posteriormente a 

cada 24h de tratamento e os resultados são apresentados na Figura 7.  

Pode-se observarque já no período de 24h, a maior concentração testada das 

estatinas (10 µM) afeta a proliferação celular (Figura 7A e B). Desde as 48h de 

tratamento, a atorvastatina a partir da concentração de 1µM (Figura 7A) e a 



 

sinvastatina a partir de 5 

crescimento celular das 

crescimento celular em células tratadas durante até 96h (

 

 

 

 

 

sinvastatina a partir de 5 µM (Figura 7B) exercem um efeito anti-

crescimento celular das células HUVEC. A ezetimiba (até 5µM) não afetou o 

crescimento celular em células tratadas durante até 96h (Figura 7C). 

 

Figura 6. Curva de crescimento de 
células THP
atorvastatina, (B) 
(C) ezetimiba
foram mantidas em cultura em meio 
RPMI 1640 durante 96h na ausência 
(0µM) e presença dos diferentes 
fármacos. Dados representam média 
± SEM (n=2).
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5.1.4. Efeito dos fármacos na 

das células THP-1 

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

afetou a viabilidade celular ou levou à fragmentação de DNA nas células THP

24 h de tratamento. Nas F

análise por citometria de fluxo para o controle (0 

 

. Efeito dos fármacos na integridade de membrana e fragmentação de DNA 

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

afetou a viabilidade celular ou levou à fragmentação de DNA nas células THP

Figuras 8 e 9 são representados os histogramas obtidos pela 

análise por citometria de fluxo para o controle (0 µM) e tratado com 20 µ

Figura 7. Curva

células HUVEC

atorvastatina, 

(C) ezetimiba

foram mantidas em cultura em meio 

RPMI 1640 durante 96h na ausência 

(0 uM) e presença dos diferentes 

fármacos. Dados representam média 

± SEM (n=2).

integridade de membrana e fragmentação de DNA 

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

afetou a viabilidade celular ou levou à fragmentação de DNA nas células THP-1 após 

representados os histogramas obtidos pela 

M) e tratado com 20 µM, pelos quais 

. Curva de crescimento de 

células HUVEC tratadas com (A) 

atorvastatina, (B) sinvastatina e 

(C) ezetimiba. As células HUVEC 

foram mantidas em cultura em meio 

RPMI 1640 durante 96h na ausência 

(0 uM) e presença dos diferentes 

fármacos. Dados representam média 

± SEM (n=2). 
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pode-se observar que não houve aumento de células com membranas não viáveis e o 

DNA está íntegro. A análise a partir da comparação com o controle mostra uma 

viabilidade de 95% e uma fragmentação de apenas 11,1%. Uma síntese dos resultados 

do estudo de integridade de membrana e fragmentação é apresentada na Figura 10. 

Pode-se observar que, da mesma forma que com a atorvastatina, os tratamentos com 

sinvastatina (até 10 µM)e ezetimibe (até 5 µM) mostraram não afetar a viabilidade 

celular (Figura 10A) e a fragmentação de DNA (Figura 10B) das células THP-1. 

Assim, baseado nesses resultados e no efeito dos fármacos no tempo de dobramento, o 

tempo de tratamento de 24 h e as concentrações de ate 10 µM para as estatinas e até 

5µM para a ezetimiba mostraram ser adequados e foram utilizados nos experimentos 

realizados. Na Figura 11 pode-se observar o efeito desses tratamentos na morfologia 

das células THP-1. 

 

Figura 8. Viabilidade celular das células THP-1 após tratamento com atorvastatina. A 

integridade de membrana das células THP-1 foi analisada por citometria de fluxo após 24h de 

tratamento com concentrações variáveis de atorvastatina (0 a 20 µM). A região anterior à P1 

representa a baixa fluorescência emitida pelas células viáveis (membrana íntegra) e a região P1 

representa a alta fluorescência emitida pelas células inviáveis (membrana não íntegra). 
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Figura 9. Efeito da atorvastatina na fragmentação do DNA das células THP

porcentagem de DNA fragmentado nas células THP

fluxo, após 24 h de tratamento com atorvastatina (0 a 20 

baixa fluorescência emitida pelas células com DNA fragmentado e a região

P1 representa a alta fluorescência emitida pelas células com DNA íntegro.

 

Figura 10. Efeito dos fármacos na integridade de membrana (A) e fragmentação d

DNA (B) das células THP

fragmentado nas células THP

tratamento com atorvastatina (0 a 20 

Dados representam percetagem de células normalizados pelo controle de veículo (0 

. Efeito da atorvastatina na fragmentação do DNA das células THP

porcentagem de DNA fragmentado nas células THP-1 foi determinada por citometria de 

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

baixa fluorescência emitida pelas células com DNA fragmentado e a região

P1 representa a alta fluorescência emitida pelas células com DNA íntegro.

. Efeito dos fármacos na integridade de membrana (A) e fragmentação d

DNA (B) das células THP-1. A porcentagem de células com membrana integra e

fragmentado nas células THP-1 foi determinada por citometria de fluxo, após 24 h de 

tratamento com atorvastatina (0 a 20 µM), sinvastatina (0 a 10 µM) e ezetimibe (5

Dados representam percetagem de células normalizados pelo controle de veículo (0 

 

. Efeito da atorvastatina na fragmentação do DNA das células THP-1. A 

1 foi determinada por citometria de 

regiãoP1 representa a 

baixa fluorescência emitida pelas células com DNA fragmentado e a região posterior a 

P1 representa a alta fluorescência emitida pelas células com DNA íntegro. 

 

. Efeito dos fármacos na integridade de membrana (A) e fragmentação de 

células com membrana integra eDNA 

1 foi determinada por citometria de fluxo, após 24 h de 

e ezetimibe (5µM). 

Dados representam percetagem de células normalizados pelo controle de veículo (0 µM) 



75 

 

 

 

 

Figura 11. Morfologia de células THP-1 após tratamento com atorvastatina, 

sinvastatina e ezetimiba. As células THP-1 foram tratadas com o controle de veículo 

(A, metanol; B, etanol), atorvastatina a 10 µM (C), sinvastatina a 10 µM (D) ou 

ezetimiba a 5 µM (E) durante 24 h. Aumento de 40x. 

 

 

5.1.5. Efeito dos fármacos na integridade de membrana e fragmentação de DNA 

das células HUVEC 

As células HUVEC (1 x 106 células) foram tratadas durante 24h com as 

diferentes concentrações dos fármacos em estudo.A análise por citometria de fluxo 

mostrou que as concentrações maiores de atorvastatina (10 e 20 µM) apresentam 11 e 

12%, respectivamente, de perda da integridade de membrana (Figura 12A). Da mesma 

forma, essas concentrações mostraram ter um aumento na fragmentação de DNA de 31 

e 41%, quando comparados com o controle de veículo (Figura 12B). O tratamento com 

10 µM de sinvastatina mostrou uma viabilidade de 88% das células, entretanto a mesma 

concentração teve 28% do DNA fragmentado. O tratamento com ezetimibe, assim como 
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Figura 12. Efeito dos fármacos na integridade de membrana (A) e fragmentação de 

DNA (B) das células HUVEC. 

eDNA fragmentado nas células HUVEC foi determinada por citometria de fluxo, após 

24 h de tratamento com atorvastatina (0 a 20 

(5 µM). Dados representam percetagem de cé

veículo (0 µM). 

 

 

 

os tratamentos com estatinas em concentrações inferiores a 10 µM, não mostraram 

ridade nem fragmentação do DNA (Figura 12). Assim, as concentrações 

de atorvastatina e sinvastatina iguais ou superiores a 10 µM parecem ter um efeito 

citotóxico nas células HUVEC quando tratadas durante 24h.Sendo assim, baseado 

nesses resultados e no efeito dos fármacos no tempo de dobramento, o tempo de 

tratamento de 24 h e as concentrações de ate 5µM para as estatinas e at

ezetimiba foram utilizados nos experimentos realizados. Na Figura 13 pode

o efeito desses tratamentos na morfologia das células HUVEC. 
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eDNA fragmentado nas células HUVEC foi determinada por citometria de fluxo, após 

24 h de tratamento com atorvastatina (0 a 20 µM), sinvastatina (0 a 10 µ
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Figura 13. Morfologia de células HUVEC após tratamento com atorvastatina, 

sinvastatina e ezetimiba. As células HUVEC foram tratadas com o controle de veículo 

(A, metanol; B, etanol), atorvastatina a 5 µM (C), sinvastatina a 5 µM (D) ou ezetimiba 

a 5 µM (E) durante 24 h. Aumento de 20x. 

 

 

5.2. Validação dos ensaios de qPCR 

5.2.1. Análise da eficiência dos ensaios 

Foi verificada a eficiência da reação para os ensaios utilizados na quantificação 

relativa de RNAm neste estudo, sendo consideradas as eficiências entre 90% e 110% 

como adequadas para a execução dos experimentos. Essas eficiências foram calculadas 

mediante a realização de curvas padrão utilizando diluições seriadas do cDNA, onde a 

inclinação da curva (slope) determina a eficiência da reação – um slope de -3,32 indica 

100% de eficiência -   (Tabela 5). 
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Tabela 5. Eficiência ensaios utilizados nas reações de qPCR 

Gene Sequência de 
referência* 

ID do ensaio** Slope R2 Eficiência 

SELL NM_000655.4 Hs00174151_m1 - 3,305 0,971 100,7% 

SELPLG NM_003006.3 Hs00356602_m1 - 3,438 0,997 95,4% 

ITGA4 NM_000885.4 Hs00168433_m1 - 3,142 0,939 108,5% 

ITGAM NM_001145808.1 Hs00355885_m1 - 3,349 0,992 98,9% 

ITGAL NM_002209.2 Hs00158218_m1 - 3,486 0,974 93,6% 

ICAM1 NM_000201.2 Hs99999152_m1 - 3,214 0,989 104,7% 

VCAM1 NM_001078.3 Hs01003371_m1 - 3,380 0,932 97,7% 

IL1B NM_000576.2 Hs01555413_m1 - 3, 485 0,992 93,6% 

IL6 NM_001003301.1 Hs00985639_m1 - 3,171 0,986 106,7% 

IL8 NM_000584.3 Hs00174103_m1 - 3,518 0,998 92,5% 

MCP1 NM_002982.3 Hs00234140_m1 - 3,418 0,964 96,1% 

TNFA NM_000594.2 Hs99999043_m1 - 3,142 0,993 108,1% 

MMP9 NM_004994.2 Hs00957562_m1 -3,553 0,976 91,1% 

NFKB NM_003998.3 Hs00765730_m1 - 3,394 0,989 97,1% 

SELE NM_000450.2 -- - 3,548 0,969 91,4% 

SELP NM_003005.3 -- - 3,412 0,992 96,34% 

NOS3 NM_000603.4 -- - 3,230 0,984 104,0% 

UBC# NM_021009.5 -- - 3,331 0,998 99,6% 

GAPDH# NM_002046.3 -- - 3,500 0,997 93,1% 

B2M# NM_004048.2 -- 3,400 0,996 96,8% 

HPRT1# NM_000194.1 -- - 3,450 0,991 94,1% 

SDHA# NM_004168.2 -- - 3,430 0,986 95,7% 

HMBS# NM_000190.3 -- - 3,440 0,994 95,2% 

*, Seqüência de referência descrita no National Center of Biotechnology Information – 

NCBI; **, Identificação do ensaio de acordo com a biblioteca da Applied Biosystems; #, 

para os genes endógenos as seqüências de primers e sondas estão descritas na Tabela 2. 
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5.2.2. Seleção dos genes de referência endógena para cada modelo experimental  

Para cada modelo celular (THP-1, HUVEC e CMSP) nas diferentes condições 

experimentais de tratamento foi selecionado o gene de referência endógena mais 

adequado, de um total de seis genes constitutivos testados (UBC, GAPDH, B2M,  

HPRT1, SDHA e HMBS). O programa Genorm [http://medgen.ugent.be/genorm] foi 

utilizado para selecionar o gene constitutivo que apresentasse a menor variabilidade 

para cada modelo, de acordo com valor de M.  

Na Figura 14, está a representação gráfica da estabilidade dos genes de 

referência endógena para cada modelo experimental. Pode-se observar que para valores 

decrescentes de M, o gene constitutivo apresenta uma maior estabilidade, sendo que a 

análise gerada pelo programa leva à determinação dos dois genes que apresentam maior 

estabilidade. Desta forma, o gene de referência endógena escolhido para os modelos de 

células THP-1 e CMSP foi UBC, entretanto HMBS foi escolhido para o modelo de 

células HUVEC.      
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Figura 14. Análise da estabilidade dos genes de referência endógena pelo 

Genorm. Valores decrescentes de M determinam maior estabilidade dos genes para cada 

modelo. CMSP; células mononucleares de sangue periférico; 

gliceraldeído-3-fosfato dehidrogenase;

Hipoxantinafosforibosil-transferase I; 

dehidrogenase; HMBS, hidroximetil

Análise da estabilidade dos genes de referência endógena pelo 

Valores decrescentes de M determinam maior estabilidade dos genes para cada 

modelo. CMSP; células mononucleares de sangue periférico; UBC, ubiquitina C; 

fosfato dehidrogenase;B2M, beta-2-microglobulina; 

transferase I; SDHA, Subunidade A do complexo succinato 

hidroximetil-bilane sintase. 

 

Análise da estabilidade dos genes de referência endógena pelo software 

Valores decrescentes de M determinam maior estabilidade dos genes para cada 

ubiquitina C; GAPDH, 

microglobulina; HPRTI, 

Subunidade A do complexo succinato 
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5.3. Efeito de hipolipemiantes sobre as moléculas de adesão em células HUVEC 

5.3.1. Efeito de hipolipemiantes na expressão gênica 

As células HUVEC foram tratadas com atorvastatina, sinvastatina ou ezetimiba 

durante 12 e 24 h. Antes da extração de RNA total, as células foram estimuladas durante 

6 h com TNFα (10 ng/mL). O tratamento com TNFα mostrou induzir significativamente 

a expressão de RNAm de todas as moléculas de adesão estudadas (Figuras 15 a 17). 

A atorvastatina a 5 µM reduziu a expressão de RNAm do ICAM1 e SELP após 

24 h de incubação (p < 0,05). Curiosamente, 5µM de atorvastatina aumentaram a 

expressão gênica do VCAM1 após 12 e 24 h (p < 0,05). Entretanto, o uso da 

atorvastatina não modificou a expressão de RNAm do SELE (Figura 15). 

 

Figura 15. Efeito da atorvastatina na expressão gênica de moléculas de adesão em células 

HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando HMBS como genede referência 

endógena. Resultadossão apresentados como média e SEM (n=4-6) dos valores de expressão em 

relação às células estimuladas com TNFα a 10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no gráfico). 

Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p< 0,01; ***, 

p<0,001. 
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Os tratamentos com 1 e 5 µM de sinvastatina diminuíram a expressão de RNAm 

do ICAM1 após 24 h de incubação (p < 0,05). O SELP estava reduzido após 24 h de 

tratamento com 5 µM de sinvastatina (p < 0,05). De forma similar ao tratamento com 

atorvastatina, a expressão do VCAM1 foi aumentada após 12 e 24 h de tratamento com 5 

µM de sinvastatina (p < 0,05). A expressão gênica do SELE não foi modificada (Figura 

16). 

O tratamento durante 24 h com ezetimiba a 5 µM reduziu a expressão de RNAm 

do ICAM1 (p < 0,05). Não foram observadas alterações na expressão de RNAm do 

VCAM1, SELP ou SELE quando tratadas com ezetimiba (Figura 17). 

 

 

Figura 16. Efeito da sinvastatina na expressão gênica de moléculas de adesão em 

células HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando HMBS como genede 

referência endógena. Resultadossão apresentados como média e SEM (n=4-6) dos 

valores de expressão em relação às células estimuladas com TNFα a 10 ng/ml (2-∆∆Ct, 

linha pontilhada no gráfico). Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle 

de veículo.*, p<0,05; **, p< 0,01; ***, p<0,001. 
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Figura 17. Efeito da ezetimiba na expressão gênica de moléculas de adesão em células 

HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando HMBS como genede referência 

endógena. Resultadossão apresentados como média e SEM (n=4-6) dos valores de expressão em 

relação às células estimuladas com TNFα a 10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no gráfico). 

Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p< 0,01; ***, 

p<0,001. 

 

5.3.2. Efeito de hipolipemiantes na expressão de moléculas de adesão na superfície 

de células HUVEC 

Na Figura 18 pode se observar o efeito do tratamento durante 24 h com 

atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba na expressão de ICAM-1 e P-Selectina em células 

HUVEC. Ambas as estatinas diminuíram a expressão de ICAM-1 quando utilizadas a 5 

µM. A expressão de P-Selectina foi diminuída pelo tratamento com 1 e 5 µM de 

atorvastatina e pelo tratamento com 5 µM de sinvastatina. 
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Apesar da diminuição na expressão de RNAm do ICAM1 observada para o 

tratamento com ezetimiba, esse efeito não foi confirmado no nível protéico. O 

tratamento com ezetimiba também não alterou a expressão de P-Selectina (Figura 18). 

Devido a limitações técnicas, não foi possível determinar a expressão protéica de 

VCAM-1 e E-Selectina neste estudo. 

 

Figura 18. Efeito da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba na expressão protéica 

de ICAM-1 e P-Selectina em células HUVEC. Resultados são apresentados como 

média e SEM (n=4-5) em relação à fluorescência das células estimuladas com TNFα 10 

ng/ml (100%). Concentração de 0µM indica tratamento com o controle de veículo. A 

expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos foram 

avaliados. *, p<0,05; **, p<0,01. 
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5.4. Efeito de hipolipemiantes sobre os mediadores de inflamação em células 

HUVEC 

5.4.1. Efeito de hipolipemiantes na expressão gênica 

Nas Figuras 19, 20 e 21 é mostrado, respectivamente, o efeito da atorvastatina, 

sinvastatina e ezetimiba na expressão de RNAm dos genes IL1B, IL6, IL8, NFKB, 

MCP1 e MMP9.  

 A atorvastatina a 5 µM reduziu a expressão gênica de IL1B e IL8 previamente 

induzidas por TNFα, após 12 e 24 h de tratamento (Figura 19). Da mesma forma, IL8 

foi diminuído pelo tratamento por 12 e 24 h com 5 µM de sinvastatina (p < 0,05), 

entretanto a expressão do IL1B foi reduzida também pelo tratamento com 5 µM de 

sinvastatina, mas apenas depois de 24 h de exposição (Figura 20). 

 

Figura 19. Efeito da atorvastatina na expressão gênica de mediadores de 

inflamação em células HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando 

HMBS como genede referência endógena. Resultadossão apresentados como média e 

SEM (n=4-6) dos valores de expressão em relação às células estimuladas com TNFα a 

10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no gráfico). Concentração de 0µM indica tratamentos 

com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p< 0,01; ***, p<0,001. 
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Figura 20. Efeito da sinvastatina na expressão gênica de mediadores de inflamação 

em células HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando HMBS como genede 

referência endógena. Resultadossão apresentados como média e SEM (n=4-6) dos valores de 

expressão em relação às células estimuladas com TNFα a 10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no 

gráfico). Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p< 

0,01; ***, p<0,001. 

 

 
Figura 21. Efeito da ezetimiba na expressão gênica de mediadores de inflamação em 

células HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando HMBS como genede 

referência endógena. Resultadossão apresentados como média e SEM (n=4-6) dos valores de 

expressão em relação às células estimuladas com TNFα a 10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no 

gráfico). Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p< 

0,01; ***, p<0,001. 
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O tratamento com ezetimiba reduziu a expressão de RNAm do IL1B quando as 

células HUVEC foram expostas durante 24 h a 5 µM do fármaco (Figura 21). 

Os tratamentos hipolipemiantes não alteraram o perfil de expressão de RNAm 

dos genes IL6, NFKB, MCP1 e MMP9 em células HUVEC previamente estimuladas 

com TNFα (p > 0,05). 

 

5.4.2. Efeito de hipolipemiantes na secreção de citocinas em células HUVEC 

Foi avaliado o efeito da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba na secreção de 

citocinas no sobrenadante das culturas celulares, em células HUVEC previamente 

induzidas com 10 ng/mL de TNFα durante 6 h. Os resultados podem ser apreciados na 

Figura 22.  

O tratamento com TNFα induziu satisfatoriamente a expressão de IL-6 e MCP-1, 

entretanto o estímulo não foi suficiente para induzir a expressão protéica de IL-8. 

Apesar de não ter modificado a expressão de RNAm, ambas estatinas 

diminuíram a secreção de IL-6 e MCP-1 (p < 0,05).Por outro lado, a ezetimiba não 

modificou a concentração dessas citocinas no sobrenadante das culturas celulares. 

Os tratamentos hipolipemiantes não afetaram a secreção de IL-8 no 

sobrenadante das culturas celulares (p > 0,05). Por outro lado, em nosso modelo 

experimental não foram detectáveis níveis quantificáveis de IL-1β pela tecnologia 

milliplex. 
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Figura 22. Efeito da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba na secreção de citocinas em 

células HUVEC. Valores apresentados como média e SEM (n=5) da concentração das 

citocinas, em sobrenadante da cultura celular.Concentração de 0µM indica tratamento com o 

controle de veículo. As células foram estimuladas com 10 ng/mL de TNFα por 6 h ea 

concentração de citocinas foi avaliada por meio da tecnologia Milliplex, na qual foram usados, 

no mínimo 50 eventos para cada analito, para o cálculo da concentração, usando uma curva 

padrão. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

 

5.5. Efeito de hipolipemiantes na expressão de NOS3 e liberação de óxido nítrico 

em células HUVEC  

O efeito dos hipolipemiantes na expressão de RNAm do NOS3 está representado 

na Figura 23. Pode se observar que sinvastatina aumentou a expressão gênica do NOS3 

quando usada a concentração de 5 µM, após 24 h de tratamento (p < 0,05). A 
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atorvastatina não causou dito aumento de maneira significativa, entretanto uma 

tendência a valores maiores de expressão é apreciada. Por outro lado, a ezetimiba não 

modificou a expressão gênica de NOS3 nas células HUVEC. 

 

Figura 23. Efeito da atorvastatina. Sinvastatina e ezetimiba na expressão gênica de NOS3 

em células HUVEC. A expressão de RNAm foi normalizada usando HMBS como genede 

referência endógena. Resultadossão apresentados como média e SEM (n=4-6) dos valores de 

expressão em relação às células estimuladas com TNFα a 10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no 

gráfico). Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p< 

0,01; ***, p<0,001. 

 

Foi também determinada a concentração de NO em sobrenadante de células 

HUVEC tratadas com atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba. Como observado na 

Figura 24, ambas as estatinas causam um aumento na liberação de NO (p < 0,05), 

entretanto a ezetimiba não alterou a concentração de NO. 

 

Figura 24. Efeito da atorvastatina, sinvastatina e ezetimiba na liberação de óxido nítrico 

em células HUVEC. Valores apresentados como média e SEM (n=5) da concentração de NO 

em sobrenadante da cultura celular. Concentração de 0 µM indica tratamento com o controle de 

veículo. A concentração de NO foi determinada por ozono-quimioluminiscencia usando o 

analisador de NO Siemers 280.*, p<0,05. 
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5.6. Papel do óxido nítrico no efeito das estatinas em células HUVEC 

Devido a que as estatinas demonstraram aumentar a liberação de NO em células 

HUVEC, foi investigado o papel desta molécula na mediação do efeito da atorvastatina 

e da sinvastatina sobre a expressão de moléculas de adesão na superfície celular e na 

secreção de citocinas. Com essa finalidade foram realizadas duas abordagens 

experimentais: 1) efeito das estatinas em modelo de células HUVEC com NOS3 

silenciado por interferência de RNAm; 2) Uso de modelo de células HUVEC incubada 

com estatinas em co-tratamento com L-NAME. 

 

5.6.1. Efeito das estatinas na expressão de moléculas de adesão e secreção de 

citocinas em células HUVEC com NOS3 silenciado por interferência de RNAm 

Inicialmente foi avaliado o sucesso do ensaio de silenciamento gênico através da 

quantificação de RNAm por qPCR em tempo real. O processo de transfecção foi 

avaliado pelo uso do controle positivo, siRNAs para o gene da GAPDH. Também foi 

avaliada a eficiência do silenciamento dos três siRNAs para o NOS3, cada um de forma 

isolada e todos elem combinados,como descrito em materiais e métodos (Seção 3.12.1.) 

Na figura 25 pode se observar o sucesso da reação de transfecção demonstrado 

pela diminuição da expressão de GAPDH, superior a 70%. A expressão de RNAm do 

NOS3 foi reduzida satisfatoriamente pelos três siRNAs usados de forma isolada e pela 

mistura deles (redução > 70%), entretanto pode se apreciar uma redução mais 

pronunciada quando o siRNA NOSHSS-107238 foi utilizado (Figura 25).  
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Figura 25. Avaliação da expressão gênica em células HUVEC transfectadas com 
siRNA para GAPDH e NOS3. Observa-se pronunciada inibição da expressão de GAPDH no 
controle (+). Todos os siRNAs para NOS3, isolados ou combinados (Mix), diminuem a 
expressão de RNAm (>70%). Apesar de não observar diferenças significativas na inibição de 
NOS3 pelos siRNAs (p>0,05), o NOSHSS-107238 mostrou uma inibição mais pronunciada. A 
expressão gênica foi avaliada usando o HMBS como gene de referência endógena e o controle (-
) como calibrador. 

 

O uso do modelo de células com NOS3 silenciado não modificou o efeito das 

estatinas na expressão protéica de ICAM-1 e P-selectina (Figura 26). Da mesma forma, 

a diminuição da secreção de IL-6 e MCP-1 no sobrenadante de células HUVEC causada 

pelas estatinas, foi mantida no modelo experimental com NOS3 silenciado por RNA de 

interferência (Figura 27).  

Os experimentos de quantificação protéica na superfície celular e no 

sobrenadante das culturas celulares foram acompanhados dos controles negativo, 

controle não transfectado e controle transfectado com um siRNA não específico, como 

detalhado na seção de materiais e métodos. De acordo com os resultados desses 

controles, a lipofectamina não afeta a expressão das proteínas estudadas e o uso do 

siRNA com baixa similaridade com o genoma de mamíferos também não afetou a 

expressão protéica, demonstrando que não houve efeitos off target no nosso modelo. 
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Figura 26. Efeito da atorvastatina e sinvastatina na expressão protéica de ICAM-1 e P-

Selectina em células HUVEC com NOS3 silenciado por interferência de RNAm. Valores 

apresentados como média e SEM (n=3) em relação à fluorescência das células estimuladas com 

TNFα 10 ng/mL (100%). Concentração de 0µM indica tratamento com o controle de veículo. A 

expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos foram avaliados. 

Controles C (-), C (NT) e C (NE) representam os controles negativo, controle não transfectado e 

controle transfectado com um siRNA não específico, respectivamente. Os valores dos controles 

NT e NE são relativos ao valor de fluorescência do controle negativo (100%).*, p<0,05. 
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Esses resultados mostram que o efeito das estatinas na modulação das moléculas 

de adesão e de citocinas estudadas não é mediado pela eNOS. Entretanto, a existência 

de outros mecanismos capazes de regular a liberação de NO, no endotélio, não nos 

permite descartar completamente a participação dessa molécula no efeito anti-

inflamatório causado pelas estatinas. 

 

Figura 27. Efeito da atorvastatina e sinvastatina na secreção de citocinas, em células HUVEC com 

NOS3 silenciado por interferência de RNAm. Resultados são apresentados como média eSEM (n=5) 

da concentração de cada citocina em sobrenadante da cultura celular.Concentração de 0µM 

indica tratamento com o controle de veículo. A concentração de citocinas foi avaliada por meio 

da tecnologia Milliplex onde no mínimo 50eventos para cada analitoforam usados para o 

cálculo da concentração, usando uma curva padrão. Controles C(-), C (NT) e C (NE) 

representam os controles negativo, controle não transfectado e controle transfectado com um 

siRNA não específico, respectivamente.*, p<0,05; **, p<0,01. 
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5.6.2. Efeito das estatinas na expressão de moléculas de adesão e secreção de 

citocinas em células HUVEC tratadas com L

Para elucidar se há participação de outros mecanismos moduladores da 

biodisponibilidade de NO na mediação dos 

estatinas nas células HUVEC, foi usado um modelo experimental, no qual as células 

foram incubadas com sinvastatina ou atorvastatina durante 24 h em co

inibidor da síntese de NO, o L

 

Figura 28. Efeito da atorvastatina e sinvastatina na expressão protéica de ICAM

e P-Selectina em células HUVEC

como média e SEM (n=4-5) em relação à fluorescência das células estimuladas com TNF

ng/ml (100%). A expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos foram 

computados. As células foram tratadas durante 24h com a concentração indicada da estatina e 

co-incubadas com L-NAME 100 µM.*, p<0,05; **, p<0,01.

das estatinas na expressão de moléculas de adesão e secreção de 

citocinas em células HUVEC tratadas com L-NAME 

Para elucidar se há participação de outros mecanismos moduladores da 

de NO na mediação dos efeitos anti-inflamatórios causados pelas 

estatinas nas células HUVEC, foi usado um modelo experimental, no qual as células 

foram incubadas com sinvastatina ou atorvastatina durante 24 h em co-tratamento com o 

inibidor da síntese de NO, o L-NAME (100 µM). 

. Efeito da atorvastatina e sinvastatina na expressão protéica de ICAM

HUVEC co-tratadas com L-NAME. Valores são apresentados 

5) em relação à fluorescência das células estimuladas com TNF

(100%). A expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos foram 

computados. As células foram tratadas durante 24h com a concentração indicada da estatina e 

NAME 100 µM.*, p<0,05; **, p<0,01. 

das estatinas na expressão de moléculas de adesão e secreção de 

Para elucidar se há participação de outros mecanismos moduladores da 

inflamatórios causados pelas 

estatinas nas células HUVEC, foi usado um modelo experimental, no qual as células 

tratamento com o 

 

. Efeito da atorvastatina e sinvastatina na expressão protéica de ICAM-1 

Valores são apresentados 

5) em relação à fluorescência das células estimuladas com TNFα 10 

(100%). A expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos foram 

computados. As células foram tratadas durante 24h com a concentração indicada da estatina e 
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Em células tratadas com L-NAME foi observado um efeito atenuado das 

estatinas quando analisada a expressão de ICAM-1 e MCP-1, enquanto o efeito das 

estatinas sobre a expressão de P-Selectina e IL-6 não foi modificado pelo L-NAME 

(Figuras 28 e 29).  

A expressão de ICAM-1 foi diminuída significativamente pela atorvastatina 

(p<0,05) e pela sinvastatina (p<0,01) a 5 µM e, apesar de observar também uma 

diminuição na expressão, o uso de L-NAME parece mostrar um efeito menos acentuado 

(Figura 28). Entretanto não houve diferença significativa na expressão de ICAM-1 

entre as células tratadas apenas com as estatinas e aquelas co-incubadas com L-NAME 

(p>0,05; dados não mostrados).  

Resultados similares foram observados para MCP-1, sendo que os tratamentos 

com sinvastatina e com atorvastatina causaram efeito menos pronunciado e não 

significativo na diminuição da concentração de MCP-1, no sobrenadante das culturas 

celulares (Figura 29). Novamente, não foram detectadas diferenças significativas entre 

as células tratadas apenas com as estatinas e aquelas co-incubadas com L-NAME 

(p>0,05; dados não mostrados). 

Esses resultados são sugestivos da participação de mecanismos independentes da 

eNOS e que também modulam a liberação de NO, nas células HUVEC, como possíveis 

mediadores da resposta anti-inflamatória exercida pelas estatinas. Entretanto, o L-

NAME não reverte completamente o fenótipo anti-inflamatório desses marcadores 

sugerindo também mecanismo independente do NO,no efeito das estatinas no endotélio 

vascular. 
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Figura 29. Efeito da atorvastatina e sinvastatina na secreção de citocinas em células 

HUVECco-tratadas com L-NAME. Resultados apresentados como média e SEM (n=5) da 

concentração de cada citocina em sobrenadante da cultura celular. A concentração de citocinas 

foi avaliada por meio da tecnologia Milliplex onde no mínimo 50eventos para cada analito 

foram usados para o cálculo da concentração, usando uma curva padrão. As células foram 

tratadas durante 24h com a concentração indicada da estatina e co-incubadas com L-NAME 100 

µM.*, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001 

 

5.7. Efeitos de hipolipemiantes na expressão de micro-RNAs em células HUVEC 

Inicialmente, foi realizada a escolha de RNA de referência endógena mais 

estável em nosso modelo, dentre 4 miRs testados (RNU6B, RNU24, RNU44 e RNU58). 

Na Figura 30 são apresentados os resultados e pode se observar que os RNA mais 

estáveis foram o RNU24 e o RNU58. O RNU24 foi posteriormente usado para os 

ensaios de qPCR. 



 

Figura 30. Análise da estabilidade dos RNAs de referência endógena pelo 

Genorm. Valores decrescentes de M determinam maior estabilidade dos genes para 

cada modelo. 

 

Na Figura 31, pode

ezetimiba na expressão dos 

O miR-221 estava diminuído após incubação de 24 h com atorvastatina (1 e 5 

µM), sinvastatina (5 µM) e ezetimiba (5 µM) (p<0,05). 

A expressão do miR

atorvastatina (p<0,05), entretanto não foi observado efeito modulatório na expressão do 

miR-1303 pelos diferentes tratamentos hipolipemiantes (p>0,05).

 

 

da estabilidade dos RNAs de referência endógena pelo 

Valores decrescentes de M determinam maior estabilidade dos genes para 

, pode-se observar o efeito da atorvastatina, sinvastatina e 

ezetimiba na expressão dos miRs 221, 222 e 1303.  

221 estava diminuído após incubação de 24 h com atorvastatina (1 e 5 

µM), sinvastatina (5 µM) e ezetimiba (5 µM) (p<0,05).  

A expressão do miR-222 foi reduzida apenas pelo tratamento com 5 µM de 

entretanto não foi observado efeito modulatório na expressão do 

1303 pelos diferentes tratamentos hipolipemiantes (p>0,05). 
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da estabilidade dos RNAs de referência endógena pelo software 

Valores decrescentes de M determinam maior estabilidade dos genes para 

se observar o efeito da atorvastatina, sinvastatina e 

221 estava diminuído após incubação de 24 h com atorvastatina (1 e 5 

222 foi reduzida apenas pelo tratamento com 5 µM de 

entretanto não foi observado efeito modulatório na expressão do 
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Figura 31. Efeito da atorvastatina, sinvastatin e ezetimiba na expressão de miR-221, miR-

222 e miR-1303 em células HUVEC. A expressão dos miRs foi normalizada usando oRNU24 

como RNA de referência endógena. Valores apresentados com média e SEM (n=4) dos valores 

de expressão em relação às células estimuladas com TNFα 10 ng/ml (2-∆∆Ct, linha pontilhada no 

gráfico). Concentração de 0µM indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05. 

 

5.8. Efeito de hipolipemiantes na expressão de moléculas de adesão em células 

THP-1 

5.8.1. Efeito de hipolipemiantes na expressão gênica 

As células THP-1 foram tratadas com atorvastatina, sinvastatina ou ezetimiba 

durante 12 e 24 h. Conjuntamente, foram co-incubadas com TNFα (10 ng/mL) durante 
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12h. O tratamento com TNFα levou a uma discreta indução do RNAm das moléculas de 

adesão, porém não significativa (p > 0,05, Figuras 32 a 34). 

A atorvastatina reduziu a expressão de RNAm de SELL e ITGA4 após 24 h de 

tratamento com 5 e 10 µM, assim como a expressão do SELPLG foi reduzida após 24 h 

de tratamento com 10 µM do fármaco (Figura 32). De forma silimar, a sinvastatina 

reduziu a expressão gênica de SELL, SELPLG e ITGA4 (Figura 33). As expressões de 

SELL e ITGA4 foram reduzidas pelo tratamento com 5 e 10 µM de sinvastatina depois 

de 24 h de exposição, enquanto o ITGA4 foi também diminuído no tempo de 12 h 

quando usada a concentração de 10 µM. Já a expressão de RNAm do SELPLG foi 

reduzida pelo tratamento com 10 µM de sinvastatina após 24 h.  

O tratamento com ezetimiba diminuiu a expressão gênica do SELL (p < 0,05, 

Figura 34), mas não de SELPLG ou ITGA4. As expressão de RNAm do ITGAL e do 

ITGAM não foi modificada por nenhum dos tratamentos hipolipemiantes em células 

THP-1. 

 

Figura 32. Efeito da atorvastatina na expressão gênica em células THP-1. A expressão de 

RNAm foi normalizada usando UBC como genede referência endógena. Resultadossão 

apresentados como média e SEM (n=4) dos valores de expressão em relação às células 

estimuladas com TNFα10 ng/mL (2-∆∆Ct, linha pontilhada no gráfico). Concentração de 0µM 

indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p<0,01. 
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Figura 33. Efeito da sinvastatina na expressão gênica em células THP-1. A expressão de 

RNAm foi normalizada usando UBC como genede referência endógena. Resultadossão 

apresentados como média e SEM (n=4) dos valores de expressão em relação às células 

estimuladas com TNFα10 ng/mL (2-∆∆Ct, linha pontilhada no gráfico). Concentração de 0µM 

indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p<0,01. 

 

 

 

Figura 34. Efeito da ezetimiba na expressão gênica em células THP-1. A expressão de 

RNAm foi normalizada usando UBC como genede referência endógena. Resultadossão 

apresentados como média e SEM (n=4) dos valores de expressão em relação às células 

estimuladas com TNFα10 ng/mL (2-∆∆Ct, linha pontilhada no gráfico). Concentração de 0µM 

indica tratamentos com o controle de veículo.*, p<0,05; **, p<0,01. 
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5.8.2. Efeito de hipolipemiantes na expressão de moléculas de adesão na superfície 

de células THP-1 

As células THP-1 foram tratadas durante 24 h com atorvastatina, sinvastatina ou 

ezetimiba e TNFα (10 ng/mL) foi adicionado 12 h antes da quantificação de proteínas 

por citometria de fluxo. Os efeitos dos tratamentos hipolipemiantes na expressão 

protéica de moléculas de adesão são mostrados nas Figuras 35 a 37. 

A atorvastatina (Figura 35) e a sinvastatina (Figura 36) reduziram a expressão 

das moléculas de adesão L-Selectina, PSGL-1 e VLA-4 quando tratadas com 10 µM. 

Entretanto, as estatinas não modificaram as expressões de LFA-1 e Mac-1 (p > 0,05). 

Apesar da ezetimiba ter mostrado modular a expressão gênica do SELL, esse 

efeito não foi confirmado no nível protéico. A ezetimiba não alterou o perfil de 

expressão protéicas das moléculas de adesão em células THP-1 (Figura 37). 

 

Figura 35. Efeito da atorvastatina na expressão protéica de moléculas de adesão em 

células THP-1. Resultados são apresentados comomédia e SEM (n=4-5) em relação à 

fluorescência das células estimuladas com TNFα 10ng/ml(100%). Concentração de 0µM indica 

tratamento com o controle de veículo. A expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo 

e 20.000 eventos foram avaliados. *, p<0,05. 
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Figura 36. Efeito da sinvastatina na expressão protéica de moléculas de adesão em células THP-1. 

Resultados são apresentados comomédia e SEM (n=4-5) em relação à fluorescência das células 

estimuladas com TNFα 10ng/ml(100%). Concentração de 0µM indica tratamento com o 

controle de veículo. A expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos 

foram avaliados. *, p<0,05. 

 

 

Figura 37.  Efeito da ezetimiba na expressão protéica de moléculas de adesão em células THP-1. 

Resultados são apresentados comomédia e SEM (n=4-5) em relação à fluorescência das células 

estimuladas com TNFα 10ng/ml(100%). Concentração de 0µM indica tratamento com o 

controle de veículo. A expressão protéica foi avaliada por citometria de fluxo e 20.000 eventos 

foram avaliados. *, p<0,05. 
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5.9. Efeito de hipolipemiantes na modulação de marcadores de adesão celular e 

marcadores inflamatórios in vivo 

5.9.1. Características clínicas dos pacientes hipercolesterolêmicos 

Um grupo de 38 indivíduos HC que completaram o protocolo foram incluídos 

nas análises. As características clínicas são apresentadas na Tabela 6. O grupo foi 

predominantemente do gênero feminino e da etnia caucasiana. Houve uma alta 

proporção de indivíduos obesos, hipertensos e com histórico de DAC (Tabela 6). Todos 

os indivíduos apresentaram valores dentro da faixa de referência de CK (homem: 38 – 

174 U/L; mulher: 26 – 140 U/L) e ALT (homem: 9 – 43 U/L; mulher; 9 – 36 U/L), que 

indica ausência de patologia muscular e hepática de base, sugerindo que é seguro iniciar 

o uso dos fármacos hipolipemiantes nesses pacientes. Após os tratamentos não houve 

indivíduos com valores três vezes acima do limite superior de referência (LSR) de ALT 

ou acima de 10 vezes do LSR de CK, o qual indica que não houve eventos de 

hepatotoxicidade ou miotoxicidade, como previamente estabelecido (Martinez e 

Nascimento, 2005). 

 

5.9.2. Efeito da terapia hipolipemiante no perfil lipídico, PCRus e oxido nítrico em 

indivíduos hiercolesterolêmicos 

Na Tabela 7, pode-se observar o efeito das diferentes fases do protocolo 

terapêutico no perfil lipídico dos indivíduos hipercolesterolêmicos. Os valores de 

colesterol total, LDL colesterol e apoB diminuíram gradualmente após cada fase do 

tratamento (p<0,001). Já as concentrações de triglicérides e VLDL colesterol foram 

reduzidas apenas após o tratamento com sinvastatina e sua associação com ezetimiba 
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(p=0,001), mas não foram modificados pela monoterapia com ezetimiba (p>0,05) 

quando comparado com a fase basal. Por outro lado, as concentrações de HDL 

colesterol e apoAI não foram influenciadas por nenhum dos tratamentos 

hipolipemiantes empregados neste estudo. 

 

Tabela 6. Características clínicas e demográficas da população estudada. 

Variável n=38  

Idade, anos 56,6± 9,7 

Gênero (Feminino) 68% (26) 

Etnia (Caucasiano) 71% (27) 

Obesidade 24% (9) 

Menopausa 85% (22) 

Índice de massa corporal, kg/cm2 27,6 ± 4,6 

Hipertensão 61% (23) 

Consumo de álcool 21% (8) 

Fumantes 18% (7) 

Prática de exercício físico 55% (21) 

Histórico familiar de DAC 63% (24) 

Uso de outros medicamentos  

        Antihipertensivos 61% (23) 

        AAS 8% (3) 

        Outros 15% (6) 

CK (U/L) 114 ± 41 

ALT (U/L) 23 ± 8 

Nota: Número de indivíduos em parêntesis.Variáveis contínuas são apresentadas como 

média ±desvio-padrão. DAC, doença arterial coronariana; CK, creatina quinase; ALT, 

alanina aminotransferase; AAS, Ácido acetilsalicílico. 
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Apesar da redução dos valores do perfil lipídico observada para os diferentes 

tratamentos, não houve redução da concentração de PCRus. Da mesma forma, a 

concentração de NO não foi modificada pelos tratamentos (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Parâmetros bioquímicos em indivíduos hipercolesterolêmicos antes e após 

cada fase do protocolo terapêutico 

Parâmetro Basal Eze Sinva S + E P 

Lipídeos (mg/dL)      

Colesterol total 263 ± 29a 223 ± 30b 202 ± 31c 175 ± 34d <0,001 

HDL-c 59 ± 12 59±11 57± 12 57± 12 0,414 

LDL-c 176± 26a 139± 27b 120 ± 26c 95± 29d <0,001 

VLDL-c 29± 11a 26 ± 11a,b 25 ± 9b 23 ± 10b <0,001 

Triglicérides 145± 57a 129 ± 54a,b 124 ± 45b 113 ±51b <0,001 

ApoAI 145± 22 145± 22 144± 29 145± 20 0,848 

ApoB 120 ± 19a 101 ± 20b 89± 17c 75 ± 19d <0,001 

PCRus (mg/L) 1,06 ± 2,02 0,89 ± 1,59 0,93 ± 1,65 0,82 ± 1,49 0,335 

NO (µM) 20,1 ± 9,0 19,4 ± 10,5 21,5 ± 11,1 19,5 ± 8,8 0,350 

Nota: Os valores são mostrados como media ± desvio-padrão e foram comparados pelo 

teste de medidas repetidas de ANOVA. Basal, indivíduos na fase basal do tratamento 

(washout); Eze, indivíduos tratados com 10 mg de ezetimiba durante 4 semanas; Sinva, 

indivíduos tratados com 10 mg de sinvastatina por 8 semanas; S + E, indivíduos tratados 

com 10 mg de cada fármaco durante 4 semanas;  a,b,c,d, letras diferentes na mesma linha 

representam diferença estatisticamente significativa; LDL-c, colesterol da lipoproteína 

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

colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; ApoAI, apolipoproteina AI; ApoB, 

apolipoproteina B. PCRus, proteína C reativa ultra-sensível; NO, óxido nítrico. 
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5.9.3. Efeito de hipolipemiantes nas moléculas de adesão endoteliais em 

hipercolesterolêmicos 

O efeito das diferentes fases do protocolo terapêutico na expressão de RNAm 

em CMSP e na concentração plasmática das formas solúveis das moléculas de adesão 

endoteliais foi avaliado nos pacientes hipercolesterolêmicos.  

A expressão gênica do ICAM1 estava diminuída em CMSP de pacientes 

hipercolesterolêmicos, quando comparado com a fase basal (p < 0,05, Figura 38). A 

expressão de RNAm dos genes VCAM1, SELE e SELP não foi alterada por nenhuma 

das fases de tratamento (Figura 38). 

 

Figura 38. Efeito de hipolipemiantes na expressão gênica de moléculas de adesão 

endoteliais em CMSP de hipercolesterolêmicos. A expressão de RNAm foi normalizada 

usando UBC como controle de referência endógena. Dados são apresentados como gráficos de 

dispersão com barras indicando mediana dos valores de expressão (2-∆Ct, n=38). B, indivíduos 

na fase basal (washout); E, indivíduos tratados com ezetimiba (10 mg/4 semanas); S, indivíduos 

tratados com sinvastatina (10 mg/8 semanas); S+E, indivíduos tratados com 10 mg de cada 

fármaco durante 4 semanas; *, p<0,05. 
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Quando a concentração das formas solúveis das moléculas de adesão foi 

analisada no plasma dos pacientes hipercolesterolêmicos submetidos às diferentes fases 

do protocolo terapêutico usando o sistema milliplex, não foram observadas alterações 

nas concentrações de sICAM-1, sVCAM-1 e sE-Selectina (Figura 39). Entretanto, não 

foi possível quantificar a forma solúvel de P-Selectina devido a limitações técnicas.  

 

Figura 39. Efeito de hipolipemiantes na concentração plasmática de formas 

solúveis de moléculas de adesão em hipercolesterolêmicos. Dados são apresentados 

em barras indicando média e SEM. A concentração das formas solúveis de moléculas de 

adesão e as citocinas inflamatórias foram determinadas usando metodologia Milliplex. 

B, indivíduos na fase basal (washout); E, indivíduos tratados com ezetimiba (10 mg/4 

semanas); S, indivíduos tratados com sinvastatina (10 mg/8 semanas); S+E, indivíduos 

tratados com 10 mg de cada fármaco durante 4 semanas; *, p<0,05. 

 

 

5.9.4. Efeito de hipolipemiantes em moduladores do processo inflamatório em 

hipercolesterolêmicos 

Foram avaliadas a expressão gênica em CMSP e a concentração plasmática de 

marcadores inflamatórios nos hipercolesterolêmicos após cada fase do protocolo 

terapêutico. 
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Na Figura 40 são apresentados as quantificações de RNAm dos genes IL1B, 

IL6, IL8, MCP1, TNFA, NOS3 e MMP9. A expressão dos genes IL1B, IL8, MCP1 e 

TNFAfoi reduzida pelo uso da terapia combinada de sinvastatina e ezetimiba (p < 0,05). 

Adicionalmente, o TNFA foi também diminuído após o tratamento com sinvastatina 

isolada (p < 0,05). A expressão de IL6, NOS3 e MMP9 não foi alterada pelos 

tratamentos hipolipemiantes (p > 0,05). 

 

 

Figura 40. Efeito de hipolipemiantes na expressão gênica de moduladores do processo 

inflamatório em CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos. A expressão de RNAm foi 

normalizada usando UBC como controle de referência endógena. Dados são apresentados como 

gráficos de dispersão com barras indicando mediana dos valores de expressão (2-∆Ct, n=38). B, 

indivíduos na fase basal (washout); E, indivíduos tratados com ezetimiba (10 mg/4 semanas); S, 

indivíduos tratados com sinvastatina (10 mg/8 semanas); S+E, indivíduos tratados com 10 mg 

de cada fármaco durante 4 semanas; *, p<0,05. 
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Quando analisadas as concentrações plasmáticas desses marcadores, foi 

observada uma diminuição na concentração de IL-1β, IL-8, TNFα e MCP-1 nos 

pacientes hipercolesterolêmicos após uso da sinvastatina combinada com ezetimiba (p 

<0,05, Figura 41). Entretanto, a sinvastatina e a ezetimiba não alteraram as 

concentrações dessas moléculas quando usadas como monoterapia. As concentrações 

plasmáticas de IL-6 e MMP-9 não foram afetadas por nenhum dos tratamentos 

hipolipemiantes. 

 

Figura 41. Efeito de hipolipemiantes na concentração plasmática de mediadores de 

inflamação em hipercolesterolêmicos. Dados são apresentados em barras indicando média e 

SEM. A concentração das formas solúveis de moléculas de adesão e as citocinas inflamatórias 

foram determinadas usando metodologia Milliplex. B, indivíduos na fase basal (washout); E, 

indivíduos tratados com ezetimiba (10 mg/4 semanas); S, indivíduos tratados com sinvastatina 

(10 mg/8 semanas); S+E, indivíduos tratados com 10 mg de cada fármaco durante 4 semanas; *, 

p<0,05. 

 

5.9.5. Efeito de hipolipemiantes na expressão de RNAm de moléculas de adesão 

monocitárias em hipercolesterolêmicos 
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Foi avaliado o efeito dos diferentes esquemas terapêuticos na expressão de 

RNAm dos genes que codificam para as moléculas de adesão monocitárias L-Selectina 

(SELL), PSGL-1 (SELPLG), VLA-4 (ITGA4), LFA-1 (ITGAL) e Mac-1 (ITGAM), em 

CMSP. Os resultados são apresentados na Figura 42. 

A expressão de RNAm do ITGAL foi reduzida pelo tratamento com sinvastatina 

combinado com ezetimiba, quando comparada com qualquer outra fase do protocolo 

terapêutico (p < 0,01). As expressões do ITGAM e SELPLG foram reduzidas pela 

terapia combinada, quando comparadas com a fase basal de tratamento e a fase de 

tratamento com ezetimiba (p < 0,05). As expressões de RNAm do SELL e ITGA4 não 

foram alteradas após as diferentes fases do protocolo terapêutico (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Efeito de hipolipemiantes na expressão gênica de moléculas de adessão 

monocitárias em indivíduos hipercolesterolêmicos. A expressão de RNAm foi normalizada 

usando UBC como controle de referência endógena. Dados são apresentados como gráficos de 

dispersão com barras indicando mediana dos valores de expressão (2-∆Ct, n=38). B, indivíduos 

na fase basal (washout); E, indivíduos tratados com ezetimiba (10 mg/4 semanas); S, indivíduos 

tratados com sinvastatina (10 mg/8 semanas); S+E, indivíduos tratados com 10 mg de cada 

fármaco durante 4 semanas; *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 
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6. DISCUSSÃO 

Neste trabalho foram avaliados os efeitos dos inibidores da síntese e absorção do 

colesterol sobre a expressão de moléculas de adesão e mediadores do processo 

inflamatório em modelos experimentais in vitro de endotélio vascular e de monócitos, 

assim como em pacientes hipercolesterolêmicos como modelo de estudo in vivo. Os 

resultados mostram claros efeitos benéficos das estatinas como inibidores do processo 

de adesão celular, demonstrado pela redução de moléculas de adesão tanto no endotélio 

como nos monócitos. Também houve uma redução das vias de sinalização celular do 

endotélio mediado pela redução de citocinas em resposta ao tratamento com as 

estatinas. Por outro lado, a inibição da absorção do colesterol também representa um 

fator benéfico, quando ela é combinada ao uso da sinvastatina, como demonstrado nos 

indivíduos hipercolesterolêmicos onde atua reduzindo a expressão de moléculas de 

adesão celular e também inibindo a secreção de marcadores pro-inflamatórios. 

No nosso modelo experimental de endotélio vascular in vitro, as estatinas 

mostraram reduzir o perfil de adesão induzido pelo TNFα, como demonstrado pela 

redução da expressão de RNAm e protéica de P-Selectina e ICAM-1.  Esses resultados 

confirmam a existência de efeitos pleiotrópicos atribuídos às estatinas sobre a função 

endotelial. Os efeitos das estatinas no endotélio vascular têm sido avaliados por vários 

estudos usando diversos modelos in vitro, razão pela qual os resultados podem diferir 

entre um modelo e outro.  

A atorvastatina demonstrou diminuir a expressão de RNAm e da proteína P-

Selectina em células HUVEC com um processo inflamatório induzido por partículas 

finas (Zhao, Xie et al., 2011). Similarmente, uma redução da expressão de P-selectina 

foi relatada anteriormente em células HUVEC induzidas com TNFα e histamina quando 
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tratadas com sinvastatina a 1 µM (Eccles, Sowden et al., 2008). Assim como a P-

Selectina pode mediar a interação monócito-endotelio, esta molécula pode também 

facilitar a interação das plaquetas com o endotélio, já que ela é também expressada na 

superfície das plaquetas. As estatinas também mostraram reduzir a expressão de P-

Selectina na superfície plaquetária, como demonstrado recentemente em ratos 

hiperlipidêmicos tratados com atorvastatina (Lin, Shen et al., 2013) e pela pravastatina 

num sistema in vitro de perfusão (Hamada, Sugimoto et al., 2011), demonstrando que o 

efeito benéfico das estatinas na função endotelial não é exercido apenas diretamente na 

superfície endotelial, mas também através da diminuição da ativação do endotélio por 

meio da interação com as plaquetas ativadas. 

Os dados referentes a efeitos das estatinas na expressão de ICAM-1 têm se 

mostrado menos conclusivos. Embora alguns estudos tenham mostrado dados similares 

aos apresentados neste trabalho com a diminuição de ICAM-1 quando células HUVEC 

foram tratadas com uma estatina (Landsberger, Wolff et al., 2007), outros trabalhos 

relataram que a expressão gênica e protéica desta molécula não foi afetada (Eccles, 

Sowden et al., 2008; Yang, Huang et al., 2012), ou inclusive, foi aumentada (Stach, 

Nguyen et al., 2012). 

Esses resultados, que parecem ser contraditórios, podem ser produto das 

diferenças no modelo experimental utilizado ou do tipo de estatina usado em cada 

estudo. Por exemplo, a cerivastatina, mas não a sinvastatina, reduziu a expressão de 

ICAM-1 induzida por TNFα na superfície de células HUVEC (Landsberger, Wolff et 

al., 2007). Por outro lado, a atorvastatina, sinvastatina e rosuvastatina não reduziram 

ICAM-1 em células HUVEC estimuladas com lipopolissacarídeo (LPS) (Yang, Huang 

et al., 2012), que representa um modelo mais agressivo de inflamação aguda. 
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Apesar das diferenças observadas nos trabalhos que estudaram o efeito das 

estatinas na expressão de ICAM-1, estudos funcionais dão suporte à idéia de que as 

estatinas reduzem a interação dos monócitos com o endotélio vascular. Como observado 

para o tratamento com atorvastatina, no qual células HUVEC estimuladas com TNFα e 

previamente tratadas com a estatina diminuíram a captação de células THP-1, sob 

condições de fluxo controladas in vitro (Bernot, Benoliel et al., 2003). 

Os resultados apresentados sobre o efeito das estatinas na expressão protéica de 

P-Selectina e ICAM-1 em células HUVEC se correlacionam com os resultados de 

expressão de RNAm. Entretanto, a redução na expressão gênica do ICAM1 após 

tratamento com ezetimiba não foi observado no nível protéico. Outros mecanismos não 

avaliados neste estudo podem estar atuando a nível pós-transcricional ou 

traducional/pós-traducional e que mitiga o efeito observado no nível transcricional. 

Desta forma, estudos adicionais são necessários para indagar nos mecanismos que 

levam à ezetimiba a regular a expressão dessa molécula de adesão apenas no nível de 

RNAm, mas não da proteína. 

No nosso estudo também foi observado um aumento de RNAm do VCAM1 

causado pelas estatinas, porém não foi possível confirmar este efeito no nível protéico 

devido a dificuldades técnicas. Apesar de que um aumento de VCAM1 parece ser oposto 

aos efeitos anti-inflamatórios propostos para as estatinas, esta característica tem sido 

observada em outros trabalhos. Por exemplo, a atorvastatina a 1 µM (Bernot, Benoliel et 

al., 2003) e a sinvastatina a 10 µM (Rossi, Rouleau et al., 2010) aumentaram a 

expressão de VCAM-1 em células HUVEC. Apesar do aumento na expressão de 

VCAM-1 e também de ICAM-1, foi observado um rearranjo na distribuição dessas 

moléculas de adesão na superfície celular que atenua o fenótipo de adesão das células 
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(Bernot, Benoliel et al., 2003). Por outro lado, um trabalho que avaliou os efeitos das 

estatinas em culturas estáticas e em condições de fluxo demonstrou que o aumento de 

VCAM-1 causado pelo tratamento com sinvastina era revertido quando o experimento 

era realizado em condições de fluxo (Rossi, Rouleau et al., 2010). O resultado relatado 

anteriormente é mais uma evidencia de que os efeitos das estatinas no endotélio 

vascular observados em modelos in vitro podem variar de acordo com as condições 

usadas em cada modelo experimental.  

O efeito das estatinas na expressão de E-Selectina tem sido menos estudado. A 

sinvastatina a 1 µM reduziu a expressão de E-Selectina em células HUVEC estimuladas 

com TNFα (Eccles, Sowden et al., 2008). Em nosso estudo, não foi detectada alteração 

da expressão de RNAm do SELE em resposta aos tratamentos hipolipemiantes, 

entretanto não foi possível realizar a quantificação da proteína na superfície das 

HUVEC devido a dificuldades técnicas. É interessante não ter observado um 

comportamento similar àquele da P-Selectina em nosso trabalho, já que são duas 

moléculas com funções similares regulando as interações iniciais com os monócitos no 

endotélio por sua interação com o PSGL-1, entretanto cabe salientar que a regulação 

transcricional e sua exposição na superfície celular dessas duas moléculas ocorrem por 

mecanismos diferentes. Enquanto a P-Selectina é armazenada em vesículas 

intracelulares na célula endotelial e responde a estímulos pro-inflamatórios por uma via 

regulada por RhoA e Rac, a E-Selectina responde a estímulos inflamatórios por uma via 

que envolve a participação de NFkB e a proteína kinase p38 mitogeno-ativada 

(p38MAPK) (Cernuda-Morollon e Ridley, 2006). Desta forma, é necessária a 

quantificação na superfície celular da célula da E-Selectina para ter dados mais 
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conclusivos dos efeitos da terapia hipolipemiante sobre a expressão dessa molécula no 

endotélio vascular. 

Neste estudo, quando analisado o efeito dos hipolipemiantes na secreção de 

citocinas, foi observada uma diminuição de IL-6 e MCP-1 em resposta às estatinas em 

células HUVEC. Entretanto, esses resultados observados no sobrenadante das células 

não se correlacionaram com o observado no nível transcricional, no qual não foram 

observadas modificações na expressão de RNAm pelo tratamento com estatinas. Vários 

outros mecanismos regulatórios poderiam explicar essa inconsistência na modulação 

das estatinas sobre as citocinas IL-6 e MCP-1, dentre eles alguns mecanismos pós-

trascricionais como, por exemplo, a estabilidade da molécula de RNAm no citoplasma 

da célula. Também é possível a existência de mecanismos pós-traducionais, pelos quais 

as proteínas poderiam estar sujeitas a certas modificações químicas que poderiam 

diminuir sua estabilidade intracelular, antes de ser secretada ou mesmo no ambiente 

extracelular. Finalmente, as estatinas poderiam estar influenciando os mecanismos pelos 

quais essas citocinas são secretadas, levando a uma retenção intracelular das proteínas. 

Entretanto, todas essas hipóteses são meramente especulativas e outros estudos devem 

ser conduzidos para verificar os mecanismos envolvidos na redução da secreção dessas 

citocinas observadas em nosso modelo. 

Um estudo recente propõe que é possível um envolvimento das estatinas na 

retenção e redistribuição das citocinas no endotélio vascular. Como observado em 

células HUVEC estimuladas com IL-1β, onde a atorvastatina levou a um acúmulo de 

MCP-1 nas células endoteliais (Hol, Otterdal et al., 2012). Análises posteriores usando 

microscopia confocal mostraram que MCP-1, que estava presente em vesículas 

citoplasmáticas pequenas nas células estimuladas com IL-1β, continuava na mesma 
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localização quando era pré-tratada com atorvastatina e, além disso, ela era redistribuída 

em corpos multivesiculares no citoplasma da célula, sugerindo uma possível degradação 

por uma via endocítica. Os autores reproduziram esses resultados para sinvastatina e a 

fluvastatina, porém quando utilizaram a pravastatina esses efeitos não foram 

observados. Isso também mostra, como comentado anteriormente, que os efeitos das 

estatinas no endotélio vascular podem diferir dependendo do tipo de estatina utilizado. 

Nesse caso em particular, a atorvastatina, sinvastatina e fluvastatina são moléculas 

lipossolúveis, entretanto a pravastatina é hidrossolúvel, o que poderia explicar as 

diferenças observadas no trabalho de Hol e colaboradores. 

Estudos anteriores avaliaram os efeitos das estatinas no endotélio vascular. Um 

trabalho recente mostrou que a expressão de IL-6 e MCP-1, mas não IL-8, é reduzida na 

parede da aorta de pacientes previamente tratados com concentrações crescentes (0, 20 e 

40 mg/dia) de atorvastatina ou sinvastatina durante pelo menos 6 semanas (Van Der 

Meij, Koning et al., 2013). Também foi relatada uma diminuição na secreção de IL-6 e 

MCP-1 pela atorvastatina em células endoteliais no estado basal (sem estímulo) (Zineh, 

Luo et al., 2006). Por outro lado, a sinvastatina não alterou a expressão de MCP-1 em 

células endoteliais estimuladas com inositol fosfato (Lee, Lee et al., 2012) 

Foi também observada uma redução de IL-6 e MCP-1 secretadas quando foi 

utilizada a estatina do tipo rosuvastatina, em células HUVEC estimuladas com TNFα 

(Kim, Ahn et al., 2007). Recentemente também foi observada a diminuição da secreção 

dessas citocinas, no sobrenadante de cultura celular quando as células HUVEC foram 

tratadas com atorvastatina 0,1 µM durante 24 h (Korybalska, Kawka et al., 2012). Esses 

dois trabalhos também relataram a diminuição de IL-8 secretada no sobrenadante, 

entretanto cabe assinalar que o estímulo utilizado foi mais agressivo que o usado neste 
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estudo, com um maior tempo de indução com TNFα e a co-incubação com IL-1β, 

respectivamente. De fato, o estímulo que utilizamos (TNFα durante 6h) foi suficiente 

para aumentar a expressão de RNAm do IL8, entretanto não promoveu o aumento na 

proteína secretada. Este resultado pode explicar a ausência de efeito regulador das 

estatinas a nível protéico, na presença de diminuição da expressão gênica, causado por 

sinvastatina e atorvastatina no presente trabalho. 

Outra citocina com um importante papel no processo inflamatório é a IL-1β. No 

presente estudo, foi observada a redução da expressão de RNAm do IL1B causada pelas 

estatinas e também pela ezetimiba, entretanto não foram encontrados concentrações 

detectáveis da proteína secretada no sobrenadante das culturas celulares pela técnica 

utilizada. É possível que a indução durante 6 h com TNFα (10 ng/ml) não foi suficiente 

para elevar a secreção desta citocina nas células HUVEC. Concentrações de IL-1β 

costumam ser muito baixas, principalmente em modelos como o nosso que não usam 

um estímulo agressivo de indução do processo inflamatório, pelo qual uma diminuição 

do volume do meio de cultura utilizado também é uma alternativa para encontrar 

valores quantificáveis no nosso modelo experimental.  

De qualquer forma, a diminuição da expressão gênica do IL1B causada pelo 

tratamento com ezetimiba é um dado importante que precisa ser abordado em estudos 

futuros, pois representa uma evidência de possíveis efeitos pleiotrópicos atribuíveis à 

inibição da absorção do colesterol. Os dados da literatura são limitados nesse aspecto, 

entretanto é possível observar o efeito anti-inflamatório da ezetimiba em um trabalho 

recentemente publicado em que monócitos de pacientes hipercolesterolêmicos 

estimulados com LPS e tratados com a ezetimiba associada a uma dose baixa de 



118 

 

 

 

sinvastatina causou uma redução da secreção de IL-1β semelhante ao de uma dose alta 

da mesma estatina (Moutzouri, Tellis et al., 2012). 

Poucos trabalhos têm avaliado os efeitos das estatinas sobre IL-1β no endotélio 

vascular usando modelos in vitro. As estatinas sinvastatina, fluvastatina, pravastatina e 

cerivastatina reduziram a expressão de RNAm e a secreção de IL-1β em células de 

endotélio vascular primarias estimuladas com aceto miristato de forbol (PMA) (Inoue, 

Goto et al., 2000), segundo os autores por um via dependente de PPARα. 

Recentemente, foi demonstrada uma diminuição de IL-1β em células endoteliais 

provenientes de artéria aorta de ratos causada pelo tratamento com lovastatina (Tian, 

Qiu et al., 2012). 

Outra molécula avaliada neste estudo foi MMP-9. Apesar de que a maioria dos 

trabalhos que investigam o papel dessa molécula na função endotelial tem-se focado nas 

ações degradativas na matrix extracelular, ela também tem propriedades que podem ser 

vinculadas ao processo inflamatório (Chow, Cena et al., 2007). Alguns trabalhos têm 

mostrado um efeito inibitório das estatinas sobre a expressão de MMPs no endotélio 

vascular. Como em células endoteliais humanas e provenientes da aorta de bovinos 

ativadas com PMA, onde 1 µM de sinvastatina reduziu a expressão e secreção de MMP-

9 (Massaro, Zampolli et al., 2010). Além disso, a atorvastatina e a sinvastatina, mas não 

a pravastatina, em células HUVEC, atenuaram a indução de MMP-9 causada pelo 

estímulo com PMA (Izidoro-Toledo, Guimaraes et al., 2011). Os autores mostraram que 

essas estatinas, além de diminuir a expressão de MMP-9 nas células, também levam a 

uma atividade diminuída da enzima. No nosso estudo, não foram detectadas diferenças 

na expressão gênica de MMP9 nas células HUVEC estimuladas com TNFα quando 

tratadas como as estatinas ou ezetimiba, entretanto uma importante limitação do nosso 
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estudo é não ter avaliado sua concentração protéica nesse modelo ou, mais 

importantemente, sua atividade através de ensaios de zimografia. 

Nós não observamos alteração no perfil de expressão de RNAm do NFKB nas 

células HUVEC tratadas com hipolipemiantes. Porém, é importante assinalar que o 

estudo quantitativo do RNAm não necessariamente representa à expressão da proteína 

ou à atividade transcricional do NFκB, que tem se mostrado um importante fator de 

transcrição envolvido na regulação da expressão de moléculas adesão e citocinas no 

endotélio vascular (Van Gils, Zwaginga et al., 2009). 

Diversos estudos têm mostrado que as estinas podem modular a atividade 

transcricional do NFκB em diferentes modelos experimentais. A fluvastatina reduziu a 

ativação do NFκB em células do epitélio do túbulo renal provenientes de ratos, por uma 

via dependente de p38MAPK (Gao, Wu et al., 2012). Na linhagem de macrófagos 

RAW264.7, a sinvastatina inibiu a degradação de IκB-α e aumentou a atividade do 

NFκB induzidos pelo LPS (Leung, Wang et al., 2011). Tratando-se do endotélio 

vascular, uma trabalho recente mostrou que a pitavastatina suprime a ativação do NFκB 

induzida por apoCIII em células endoteliais provenientes da veia safena humana 

(Zheng, Azcutia et al., 2013).  

Interessantemente, foi observado que o tratamento com ezetimiba (0,6 

mg/Kg/dia) levou a uma redução da atividade do NFκB em leucócitos do sangue 

periférico provenientes de coelhos ateroscleróticos (Gomez-Garre, Munoz-Pacheco et 

al., 2009). O resultado apresentado nesse trabalho leva a pensar numa possível conexão 

entre a biodisponibilidade de colesterol e a atividade transcricional do NFκB. Um 

possível mecanismo para a regulação da atividade do NFκB dependente do conteúdo 

intracelular de colesterol é através da regulação pela RIP140 (do inglês receptor-
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interacting protein 140), um receptor nuclear que se caracteriza por atuar como co-

regulador de diversos fatores de transcrição, dentre eles o NFκB (Zschiedrich, 

Hardeland et al., 2008). Recentemente foi descrito que o potencial pro-inflamatório do 

RIP140 é regulado pelo conteúdo de colesterol intracelular através da regulação da 

família de miRs-33 (Ho, Chang et al., 2011), composta por dois miRs (miR33a e 

miR33b) sintetizados nas regiões intrônicas das SREBFs que controlam o pool 

intracelular do colesterol. Desta forma, a diminuição do conteúdo intracelular do 

colesterol, causada pelas intervenções farmacológicas, resulta em aumento na síntese 

das SREBFs e dos miRs-33 que, tendo como alvo o RNAm do RIP140, leva a uma 

diminuição da proteína, o que consequentemente poderia resultar em diminuição da 

atividade do NFκB. 

As estatinas, mas não a ezetimiba, mostraram induzir a liberação de NO, no 

nosso modelo experimental de células HUVEC, no qual também foi observado um 

aumento da transcrição do NOS3. Apesar de nossos dados apresentarem alguma 

correlação na regulação de NOS3 e a liberação de NO, tem sido sugerido que a 

modulação da atividade da eNOS e liberação de NO pelas estatinas é mais dependente 

de modificações pós-traducionais do que a modulação da expressão gênica. Entretanto, 

resultados similares aos nossos, além de modificações pós-traducionais, foram 

observados em um trabalho recente que avaliou a estatina do tipo fluvastatina em 

células endoteliais em cultura (Aoki, Nakano et al., 2012). Da mesma forma que a 

fluvastatina no trabalho de Aoki e colaboradores, a sinvastatina (Rossoni, Wareing et 

al., 2011) também mostrou causar a fosforilação do resíduo Ser1177 da eNOS num 

processo regulado pela PKB/akt, que resulta na ativação da enzima e uma maior 

produção de NO (Fulton, Gratton et al., 1999). 
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O importante papel que o NO tem no endotélio vascular, através da sua função 

vasodilatadora, nos levou a investigar se os efeitos benéficos como a inibição de 

moléculas de adesão e citocinas inflamatórias causados pelas estatinas no endotélio 

vascular, observados nesse e outro trabalhos, podem ser modulados por esta molécula. 

Com base nos resultados obtidos no modelo de células HUVEC com NOS3 

silenciado, pode-se concluir que o efeito das estatinas na modulação das moléculas de 

adesão e de citocinas estudadas não é mediado pela eNOS. Entretanto, há outros 

mecanismos capazes de regular a liberação de NO, no endotélio, o qual não permite 

descartar completamente a participação desta molécula no efeito anti-inflamatório 

causado pelas estatinas. A liberação de NO, no endotélio, pode também ser modulada 

pela iNOS e as estatinas podem modular a expressão desta enzima, como recentemente 

demonstrado em cortes histológicos de coração de ratos tratados com rosuvastatina 

(Zaitone e Abo-Gresha, 2012). Desta forma, para elucidar se há participação de outros 

mecanismos moduladores da biodisponibilidade de NO na mediação dos efeitos anti-

inflamatórios causados pelas estatinas nas células HUVEC, foi usado um modelo 

experimental depletado de NO por meio do uso do inibidor da síntese, L-NAME. 

Quando usado o L-NAME em co-tratamento com as estatinas nas células 

HUVEC, foi observado um efeito atenuado na redução de ICAM-1 e MCP-1, porém 

não houve diferenças estatísticas entre células tratadas com as estatinas com ou sem L-

NAME. Esses resultados são sugestivos da participação de mecanismos independentes 

da eNOS e que também modulam a liberação de NO, nas células HUVEC, como 

possíveis mediadores da resposta anti-inflamatória exercida pelas estatinas. Entretanto, 

o L-NAME não reverte completamente o fenótipo anti-inflamatório desses marcadores 
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sugerindo também mecanismo independente do NO, no efeito das estatinas no endotélio 

vascular. 

O papel do NO na modulação de marcadores inflamatórios pelas estatinas tinha 

sido estudado em modelos animais deficientes de NOS3. Como em camundongos 

knockout para NOS3, onde atorvastatina não reduziu a ativação de NFκB ou o tamanho 

da região infartada em miocárdio, comparados com camundongos do tipo selvagem 

(Ye, Martinez et al., 2008). Da mesma forma, a rosuvastatina não conseguiu atenuar a 

interação entre leucócito e endotélio nas vênulas peri-intestinais de camundongos 

deficientes de NOS3, como foi observados nos camundongos que tinham o gene 

presente (Stalker, Lefer et al., 2001). Entretanto, modelos animais deficientes do NOS3 

representam um modelo mais agressivo na funcionalidade do endotélio vascular que os 

utilizados em nosso estudo. Por outro lado, alguns dos efeitos pleitrópicos das estatinas 

têm sido observados também em modelos animais deficientes de eNOS, como em 

camundongos tratados com atorvastatina, onde o tratamento inibiu a ativação 

plaquetária de forma similar aos camundongos não mutados, demonstrando efeitos 

independentes da eNOS (Ni, Peleg et al., 2012). 

No presente trabalho, foi também analisado o efeito dos hipolipemiantes no 

perfil de expressão de três miRs, relatados como importantes moléculas na função 

endotelial. Os miRs 221 e 222 têm mostrado participar na progressão de doenças 

cardiovasculares (Pan, Lu et al., 2010), como observado em lesões da artéria carótida 

após angioplastia, onde sua expressão estava incrementada (Liu, Cheng et al., 2009). Da 

mesma forma, os miRs 221 e 222 estavam aumentados em células progenitoras do 

endotélio provenientes de pacientes com doença arterial coronariana (Minami, Satoh et 

al., 2009) e, nesse grupo de pacientes, o tratamento por 12 meses com atorvastatina, 
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mas não a pravastatina, diminuiu a expressão de ambos miRs. Esses resultados estão de 

acordo com a diminuição do miR-221 e miR-222 causada pelas estatinas neste trabalho.  

Além disso, uma importante extensão do nosso estudo é avaliação do efeito da 

ezetimiba nesses miRs e, a diminuição da expressão observada para o miR-221 é um 

importante indicador de efeitos pleiotrópicos atribuíveis ao tratamento com esse 

fármaco. Um estudo recente mostrou que a ezetimiba inibe a diferenciação de 

monócitos em macrófagos induzida por PMA e os autores sugerem que um dos 

mecanismos envolvidos poderia ser a regulação dos miRs 155, 222, 424 e 503 pela 

ezetimiba nesse modelo celular (Munoz-Pacheco, Ortega-Hernandez et al., 2012). 

Apesar de que nós não observamos diferenças na expressão do miR-222 em células 

HUVEC tratadas com ezetimiba, cabe salientar as diferenças nos modelos celulares 

utilizados.  

Os miRs são diferencialmente expressos dependendo do tecido onde eles são 

estudados. Além disso, a capacidade de cada miR ter múltiplos alvos de RNAm e, por 

sua vez, a característica de que um RNAm pode ser regulado por diversos miRs 

dificulta a interpretação das vias metabólicas envolvidas no processo estudado. 

Entretanto, ferramentas de bioinformáticas e estudos prévios (Pan, Lu et al., 2010) 

auxiliam na escolha de genes candidatos que são alvos dos miRs estudados. Por 

exemplo, p27 (Kip1) e p57 (Kip2) são dois potencias genes alvos dos miR-221 e miR-

222 que demonstraram estar envolvidos no mecanismo pelo qual esses miRs modulam a 

proliferação de células musculares lisas no endotélio (Liu, Cheng et al., 2009). 

Entretanto, o miR-221 e miR-222 têm demonstrado regular, de forma indireta e por 

mecanismos ainda não completamente descritos, a expressão de eNOS e a liberação de 

NO no endotélio vascular, como observado em células HUVEC transfectadas com esses 
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miRs após silenciamento do DICER (Rippe, Blimline et al., 2012). Desta forma, há uma 

íntima relação na regulação desses miRs pelos tratamentos hipolipemiantes avaliados e 

a regulação da liberação de NO. 

Por outro lado, o miR-1303 que foi identificado como um potencial regulador do 

NOS3 por ferramentas de bioinformática, não foi afetado por nenhum dos tratamentos 

hipolipemiantes. Esse resultado é sugestivo de que a regulação da expressão de NOS3 e 

do aumento na liberação de NO observada para o tratamento com estatinas é 

independente da regulação do miR-1303. 

Neste estudo, foi também avaliado o efeito dos hipolipemiantes na expressão de 

moléculas de adesão monocitárias, usando como modelo de estudo as células THP-1 

estimuladas com TNFα. Os resultados sugerem que as estatinas podem levar a uma 

diminuição da interação monócito-endotélio através da diminuição do processo de 

rolling, mediado pela redução da expressão de RNAm e proteínas de L-Selectina e 

PSGL-1. Como mostrado em nosso modelo experimental de monócitos, esses fármacos 

também podem reduzir a adesão estável ao endotélio pela redução da expressão de 

VLA-4. 

Poucos estudos têm avaliado o efeito dos hipolipemiantes na expressão de 

moléculas de adesão nos monócitos e, certamente, o uso de modelos experimentais in 

vitro para avaliar o efeito isolado dos fármacos é praticamente inexistente.   

De forma concordante com nossos dados, uma redução de L-Selectina foi 

observada em monócitos provenientes de pacientes normolipidemicos com DAC 

tratados com atorvastatina (10 a 40 mg/dia) durante pelo menos 8 semanas, comparado 

com aqueles pacientes sem tratamento (Walter, Suselbeck et al., 2010). Naquele 
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trabalho foi também observada uma redução de LFA-1 e Mac-1, que não foram 

observadas no nosso modelo experimental in vitro. Entretanto, cabe salientar que esse 

efeito pode responder ao uso do modelo experimental de humanos, onde as moléculas 

de adesão expressas no monócito estão interagindo com as moléculas presentes no 

endotélio. Sendo assim, a redução da expressão LFA-1 e Mac-1, em resposta ao 

tratamento com estatinas, pode ser dependente dos efeitos das estatinas na função 

endotelial. LFA-1 e Mac-1 interagem com ICAM-1 presente no endotélio e, dados 

provenientes desse estudo e outros trabalhos discutidos anteriormente têm mostrado que 

as estatinas reduzem a expressão de ICAM-1 nas células endoteliais. 

Concordantemente, uma redução da expressão de RNAm de LFA-1 e Mac-1 foi 

observada em nosso modelo in vivo, entretanto esses resultados serão discutidos 

posteriormente. 

Também usando um modelo celular proveniente de um sistema biológico in 

vivo, um aumento de L-Selectina foi observado em monócitos incubados com LDL 

nativa provenientes de pacientes com DAC tratados com 40 mg/dia de sinvastatina por 

12 semanas (Serrano, Pesaro et al., 2009) e em monócitos provenientes de pacientes 

hemodialisados tratados com 20 mg/dia de atorvastatina durante 6 meses 

(Stavroulopoulos, Petras et al., 2010). Os autores explicaram que a expressão 

aumentada de L-Selectina após tratamento com a estatina era devido a que essa 

molécula desaparece da superfície dos leucócitos uma vez que eles interagem com seu 

receptor específico no endotélio e, desta forma uma expressão reduzida de L-Selectina 

representa o monócito ativado e as estatinas revertem este processo. O resultado oposto 

observado em nosso modelo in vitro, no qual uma diminuição de RNAm e proteína após 

tratamento com estatinas foi observada, pode ser explicado pelo fato de nosso modelo 
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carecer dos receptores endoteliais existente em modelos in vivo, já que com este modelo 

nós visamos estudar os efeitos diretos dos hipolipemiantes na expressão das moléculas 

de adesão em células THP-1. Além disso, o receptor endotelial para a L-Selectina é o 

PSGL-1, que também é expresso em monócitos (Huo e Xia, 2009) e, como relatado 

nesse estudo, a expressão de PSL-1 foi reduzida pelo tratamento com estatinas, o qual 

poderia explicar a expressão diminuída de L-Selectina em nosso modelo de estudo in 

vitro. 

Informações sobre o efeito da terapia hipolipemiante na expressão de VLA-4 é 

limitada e inclui apenas alguns trabalhos usando diferentes modelos celulares. 

Neutrófilos provenientes de pacientes com anemia de células falciformes reduziram a 

adesão ao endotélio em resposta ao tratamento com sinvastatina (Canalli, Proenca et al., 

2011), e linhagens celulares de câncer de ovário também reduziram a adesão às células 

mesoteliais do peritônio (Wagner, Lob et al., 2011). Em ambos trabalhos, a adição de 

anticorpos para VLA-4 inibiram a adesão celular, demonstrando um importante papel 

dessa molécula de adesão em aqueles modelos experimentais e, como sugerido pelos 

autores mas não demonstrado experimentalmente, a sinvastatina poderia reduzir sua 

expressão. 

Neste estudo, foram também avaliados os efeitos da sinvastatina e da ezetimiba 

em condições experimentais in vivo, usando pacientes hipercolesterolêmicos que tem 

indicação de tratamento hipolipemiante como modelo de estudo. A influência dos 

tratamentos no perfil lipídico e marcadores inflamatórios foram avaliados no plasma dos 

pacientes, entretanto para o estudo da expressão gênica foram usadas CMSP como 

modelo de estudo. As CMSP têm sido largamente utilizadas para avaliar o efeito de 

hipolipemiantes na expressão gênica em humanos, devido a que sua obtenção não 
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requer de métodos invasivos e reduz ao mínimo o risco dos pacientes incluídos na 

pesquisa. Certamente, o uso das CMSP não necessariamente ira refletir a regulação da 

expressão gênica de todos os tecidos, pudendo os hipolipemiantes exercer sua função de 

forma diferenciada em diferentes tecidos. De qualquer forma, as CMSP representam um 

modelo de estudo válido, que outorga uma aproximação do que pode estar acontecendo 

em tecidos diferentes quando são estudados pacientes in vivo, mas as conclusões a partir 

desse modelo de estudo devem levar em conta as limitações do modelo. Nosso grupo de 

pesquisa tem usado o modelo de CMSP para avaliar o efeito de hipolipemiantes, 

incluindo estudos onde o alvo da pesquisa são marcadores cuja funcionalidade está 

principalmente nos tecidos hepático ou intestinal (Rodrigues, Curi et al., 2006; Arazi, 

Genvigir et al., 2008; Genvigir, Rodrigues et al., 2010; Cerda, Genvigir, Rodrigues et 

al., 2011; Cerda, Genvigir, Willrich et al., 2011). Tratando-se do nosso estudo, as 

CMSP podem ser consideradas um bom modelo de estudo para avaliar o efeito de 

hipolipemiantes nas moléculas de adesão monocitárias, entretanto algumas limitações 

podem ser encontradas quando é avaliado o efeito desses fármacos na função endotelial. 

Nos pacientes hipercolesterolêmicos, o tratamento com 10 mg de sinvastatina foi 

mais efetivo na melhora do perfil lipídico que o tratamento com 10 mg ezetimiba 

isolada, baseado na redução dos valores de colesterol total, LDL colesterol e apoB. Da 

mesma forma, a associação da sinvastatina com a ezetimiba teve um efeito maior na 

redução desses parâmetros que os tratamentos com ezetimiba e sinvastatina isolados. 

Essa característica foi largamente descrita em diferentes estudos clínicos, sendo 

proposta a associação de ambos os fármacos como uma boa escolha terapêutica para o 

tratamento da hipercolesterolemia. Porém, os chamados efeitos pleiotrópicos das 

estatinas dividem os clínicos entre usar uma dose maior da estatina ou introduzir a 
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terapia de associação. O aumento da dose de estatinas representa, em média, uma 

redução adicional de aproximadamente 6% de LDL colesterol a cada 10 mg de 

sinvastatina, enquanto o uso de 10 mg de ezetimiba co-administrada com uma estatina 

representa uma redução adicional de aproximadamente 15% (Bays, Neff et al., 2008).  

Quando estudado o efeito da sinvastatina e ezetimiba sobre as moléculas de 

adesão endoteliais nos pacientes hipercolesterolêmicos não foi detectada influencia 

desses fármacos na concentração plasmáticas das formas solúveis das moléculas de 

adesão, apesar de que uma redução da expressão do ICAM1 tinha sido observada pelo 

tratamento combinado de sinvastatina e ezetimiba nas CMSP. Fora a redução de RNAm 

do ICAM1, esses resultados diferem de aqueles observados em nosso modelo in vitro, 

onde uma redução da expressão de RNAm e proteina de ICAM-1 e P-Selectina foram 

observadas. Essas diferenças podem ser atribuídas ao modelo celular utilizado, sendo 

possível que as CMSP não sejam um bom modelo para o estudo de moléculas adesão 

endoteliais. 

Uma possível explicação para a expressão reduzida de RNAm do ICAM1 nas 

CMSP é que a expressão de ICAM-1 é também importante na superfície dos leucócitos, 

especificamente em linhagens de monócito/macrófago e células T, onde tem funções de 

mediar interações celulares para uma melhor eficiência na resposta imunológica (Roy, 

Audette et al., 2001).  

Estudos prévios avaliaram os efeitos das estatinas em moléculas de adesão em 

humanos. Pacientes com DAC tratados com atorvastatina (dose média de 30 mg/dia) 

durante pelo menos 8 semanas mostraram valores menores de sVCAM-1 e uma 

tendência a valores menores de sICAM-1 no plasma dos pacientes, comparado com 

aqueles sem tratamento (Walter, Szabo et al., 2010). A atorvastatina (40 mg/dia) 
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também reduziu a concentração plasmática de sICAM-1 mas não de sVCAM-1 após 8 

meses de tratamento, entretanto 10 mg da atorvastatina não modificou nenhum desse 

marcadores em pacientes que tiveram infarto agudo de miocárdio (Hong, Choi et al., 

2010). Nesse último trabalho foi também relatada uma redução da IL-6 e TNFα para os 

tratamentos com 10 e 40 mg de atorvastatina, assim como uma redução de PCRus 

quando os pacientes foram tratados com 40 mg/dia desse fármaco. Cabe destacar que o 

tempo de tratamento maior e o fato da atorvastatina ter um efeito mais potente que a 

sinvastatina podem influenciar as diferenças observadas com nosso estudo, onde a 

monoterapia com sinvastatina não reduziu os marcadores inflamatórios.  

Em nosso estudo, o uso da sinvastatina combinada com ezetimiba levou à 

redução de mediadores de inflamação no plasma dos pacientes hipercolesterolêmicos. 

Uma redução na liberação de TNFα, IL1B e MCP-1, em indivíduos 

hipercolesterolêmicos, foi previamente relatada para a associação de sinvastatina e 

ezetimiba (Krysiak e Okopien, 2011). Em pacientes que tiveram eventos coronarianos 

agudos, o tratamento combinado de sinvastatina e ezetimiba também mostrou reduzir 

IL-1β, IL-18 e IL-6 (Undas, Machnik et al., 2011). Ambos os trabalhos concluíram que 

a associação desses fármacos significava um maior benefício na redução do risco 

cardiovascular que as monoterapias. 

Os resultados observados demonstram a existência de efeitos pleiotrópicos das 

terapias hipolipemiantes avaliadas neste estudo. Um resultado interessante é o fato de 

que a ezetimiba potencia o efeito anti-inflamatório da sinvastatina em pacientes 

hipercolesterolêmicos. Esse resultado é sugestivo de que o efeito anti-inflamatório 

parece decorrente da capacidade desses fármacos reduzirem o pool intracelular de 
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colesterol, mais do que pode ser atribuído à redução de síntese de seus intermediários e 

a conseqüente prenilação de pequenas GTPases. 

É interessante notar que neste estudo a redução de marcadores inflamatórios nos 

pacientes hipercolesterolêmicos parece ser independente da regulação da PCRus. Isto 

pode ser explicado pelo perfil de indivíduos selecionados para o estudo, pois foram 

incluídos apenas indivíduos sem eventos cardiovasculares e não diabéticos, o que 

significa que esses indivíduos não necessariamente apresentam um processo de 

inflamação sistêmica. Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar o efeito dos 

hipolipemiantes em indivíduos em fases iniciais da doença aterosclerótica e, de acordo 

com nossos resultados, a terapia hipolipemiante modula a expressão marcadores pro-

inflamatórios em indivíduos hipercolesterolêmicos de forma independente da regulação 

da PCRus. 

Outra característica interessante observada no modelo experimental in vivo é que 

não houve regulação da expressão de RNAm de NOS3 em CMSP nem da concentração 

plasmática de NO nos pacientes hipercolesterolêmicos. Apesar de que esse resultado 

parece não estar de acordo com o aumento da expressão de NOS3 e da liberação de NO 

observada para o tratamento com sinvastatina no nosso modelo experimental in vitro 

usando células HUVEC, este resultado é mais um indicador de que a modulação de 

marcadores inflamatórios pela terapia hipolipemiante seja independente da regulação de 

NOS3, como observado em nosso modelo in vitro. 

O estudo da expressão gênica das moléculas de adesão monocitárias em CMSP 

mostrou uma redução da expressão de RNAm dos genes que codificam para PSGL-1, 

LFA-1 e Mac-1 após uso combinado de sinvastatina e ezetimiba. 
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Pelo nosso conhecimento, até o momento não há relatos do efeito de 

hipolipemiantes na expressão da PSGL-1 em monócitos. Um estudo anterior revelou 

que pacientes que apresentaram acidentes cérebros-vasculares tinham expressão elevada 

de PSGL-1, quando comparado com controles (Volcik, Catellier et al., 2009). Desta 

forma, a redução de PSGL-1 observada tanto em nosso modelo de estudo de células 

THP-1 pelas estatinas, assim como a redução de RNAm observada em CMSP pela 

terapia de associação de sinvastatina e ezetimiba podem significar uma redução do risco 

cardiovascular causada pelo tratamento hipolipemiante. 

Como mencionado anteriormente, a redução de ITGAL e ITGAM nas CMSP não 

foi observada no modelo de células THP-1 tratadas com os diferentes fármacos 

hipolipemiantes. Entretanto, a redução dessas moléculas poderia responder a uma 

redução da ICAM-1, seu ligando em células endoteliais. Adicionalmente, nós 

observamos uma redução do ICAM1 em CMSP em resposta ao tratamento combinado 

de sinvastatina e ezetimiba, apesar de não ter observado diferenças na expressão de 

sICAM-1 no plasma desses pacientes. Uma redução da expressão de ICAM-1 na 

superfície de monócitos/macrófagos e linfócitos pode representar uma diminuição das 

interações célula-célula e levar a uma redução de seus ligantes LFA-1 e Mac-1, 

entretanto estudos adicionais se fazem necessários para esclarecer se a há uma redução 

na superfície endotelial de ICAM-1 nos pacientes hipercolesterolêmicos tratados com 

sinvastatina e ezetimiba.   

A redução de VLA-4 observada no modelo in vitro não se correlacionou com 

nosso modelo in vivo, onde não foi observada redução da expressão de RNAm do 

ITGA4. Entretanto, um estudo recente mostrou resultados similares aos nossos achados 

in vivo, onde a sinvastatina não modificou a expressão de VLA-4 na superfície de 
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leucócitos provenientes de pacientes diabéticos com dislipidemia mista (Stulc, Ceska et 

al., 2012). Porém, até o momento não há relatos do efeito da associação de inibidores da 

síntese e absorção do colesterol na expressão dessa molécula de adesão.  
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7. CONCLUSÕES 

O uso dos inibidores de síntese e da absorção do colesterol demonstrou modular 

a expressão dos marcadores de adesão celular e de inflamação em modelos 

experimentais de monócito e endotélio vascular, assim como também modulam a 

expressão desses marcadores em pacientes hipercolesterolêmicos. 

No modelo experimental de endotélio vascular, as estatinas demonstraram seu 

efeito anti-inflamatório através da redução das moléculas de adesão ICAM-1 e P-

Selectina em células HUVEC estimuladas com TNFα. Apesar de a ezetimiba diminuir a 

expressão gênica do ICAM1 o seu efeito não foi observado no nível de proteína. Esses 

resultados, assim como aqueles observados em células THP-1, sugerem um 

envolvimento da terapia hipolipemiante na modulação da interação monócito-endotelio 

através de uma atenuação dos processos de rolling e adesão estável dos monócitos ao 

endotélio. 

As estatinas podem diminuir a ativação das vias inflamação vascular, como 

observado na inibição da secreção das citocinas inflamatórias IL-6 e MCP-1, em células 

HUVEC. Apesar de que não foi possível avaliar o seu efeito em nível proteico, a 

sinvastatina e a ezetimiba diminuíram a expressão gênica do IL1B, o que é sugestivo de 

outra via pela qual os tratamentos hipolipemiantes podem reduzir a ativação do 

endotélio vascular. 

As estatinas aumentaram a liberação de NO em células HUVEC, entretanto os 

efeitos anti-inflamatórios exercidos pelas estatinas foram independentes desta via, como 

demonstrado em células HUVEC deficientes de NOS3 e o uso do L-NAME. 
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A regulação de miRs importantes na função endotelial e progressão da doença 

arterial coronariana pelo diferentes tratamentos hipolipemiantes são uma nova linha de 

estudo que evidencia os potencias efeitos destes fármacos na função endotelial. 

No modelo in vitro de monócitos, o uso de atorvastatina e sinvastatina mostrou 

reduzir a expressão de RNAm e de proteínas na superfície celular de células THP-1 de 

L-Selectina, PSGL-1 e VLA-4, enquanto a redução de L-Selectina, após tratamento com 

ezetimiba, foi observada apenas no nível transcricional. 

Os três esquemas de tratamento hipolipemiante utilizados (ezetimiba, 

sinvastatina e associação de ambos) foram efetivos na redução do LDL colesterol nos 

pacientes hipercolesterolêmicos, entretanto o tratamento com sinvastatina representa um 

maior benefício que o tratamento com ezetimiba, quando usadas em monoterapia. O uso 

da combinação de ambos os fármacos representa um benefício ainda maior na melhora 

do perfil lipídico desses indivíduos.  

No modelo de estudo in vivo, a redução da expressão de RNAm de ITGAM, 

SELPLG, ITGAL,ICAM1, IL1B, MCP1, TNFA e IL8 em CMSP, assim como a redução 

de citocinas inflamatórias IL1B, MCP-1, TNFα e IL-8 no plasma dos pacientes, 

causadas pela combinação de sinvastatina com ezetimiba (10mg cada/dia) demonstra 

que a esta associação contribui para a redução do risco cardiovascular. Esse resultado é 

sugestivo de que a regulação desses efeitos é mais dependente de uma redução maior de 

concentrações de colesterol total e LDL colesterol que do mecanismo de prenilação de 

pequenas GTPases. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Parecer do Comitê de Ética em pesquisa da FCF/USP. 
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ANEXO 2: Parecer do Comitê de Ética em pesquisa do Hospital Universitário da USP. 
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ANEXO 3: Aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)
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ANEXO 4: Parecer da Comissão Interna de Biossegurança da FCF/USP. 
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ANEXO 5: Certificado de Qualidade em Biossegurança da FCF/USP. 
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ANEXO 6. Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO 7. Ficha do aluno 
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ANEXO 8. Curriculum lattes 
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Anexo 9. Artigo submetido para publicação 
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