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RESUMO 

 

A eficácia das estatinas em reduzir o risco de eventos coronarianos não é 
completamente explicada por seus efeitos em diminuir colesterol de lipoproteína de 
baixa densidade (LDL-C). Um dos seus efeitos adicionais pode ser decorrente da 
modificação na concentração de lipoproteína de alta densidade (HDL), reconhecida 
como ateroprotetora, principalmente por seu papel no transporte reverso do 
colesterol (TRC). Os transportadores de membrana do tipo ATP-binding cassette, 
ABCA1 e ABCG1, e o scavenger receptor BI (SRBI) são proteínas importantes 
envolvidas no TRC e seus genes são regulados por vários fatores de transcrição, 
entre eles os liver-x-receptors (LXRs). Com a finalidade de avaliarmos os efeitos dos 
hipolipemiantes sobre expressão dos transportadores ABC e do receptor SRBI, a 
expressão de RNAm do ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H3 (LXRα) e NR1H2 
(LRXβ) foi avaliada por PCR em tempo real em células das linhagens HepG2 
(origem hepática) e Caco-2 (origem intestinal) tratadas com  atorvastatina ou 
sinvastatina (10 µM) e/ou ezetimiba (até 5 µM) por até 24 horas. Além disso, a 
expressão desses genes também foi avaliada em células mononucleares do sangue 
periférico (CMSP) de 50 pacientes normolipidêmicos (NL) e 71 hipercolesterolêmicos 
(HC) tratados com atorvastatina (10mg/dia/4semanas, n=48) ou sinvastatina e/ou 
ezetimiba (10mg/dia/4 ou 8 semanas, n=23). A possível associação entre os 
polimorfismos ABCA1 C-14T e R219K e a expressão de RNAm em CMSP também 
foi avaliada por PCR-RFLP. O SCARB1 foi o gene mais expresso nas células HepG2 
e Caco-2, seguido por NR1H2, NR1H3, ABCG1 e ABCA1 em HepG2 ou por ABCA1 
e ABCG1 em Caco-2. O tratamento com estatinas (1 ou 10 µM) ou ezetimiba (5 µM), 
por 12 ou 24 horas, aumentou a expressão de RNAm do ABCG1, mas não de 
ABCA1 e SCARB1, em células HepG2. Ainda nesta linhagem, o aumento na 
transcrição dos genes NR1H2 e NR1H3 foi observado somente com a maior 
concentração de atorvastatina (10 µM) e, ao contrário, o tratamento com ezetimiba 
causou redução na transcrição de NR1H2,  sem alteração de NR1H3. Em células 
Caco-2, o tratamento com atorvastatina ou sinvastatina por 12 ou 24 horas reduziu a 
quantidade do transcrito ABCA1 e não alterou a expressão do SCARB1 e do 
ABCG1, embora, para este último, tenha havido uma tendência à diminuição da 
expressão após tratamento com sinvastatina (p=0,07). Após tratamento com 
ezetimiba isolada (até 5 µM) nenhuma alteração de expressão de RNAm foi 
observada em células Caco-2; no entanto, após 24 horas de tratamento com 
sinvastatina e ezetimiba, foi reduzida a taxa de transcrição de ABCA1 e ABCG1, 
mas não de SCARB1. Ao contrário das linhagens celulares, em CMSP os genes 
NR1H2 e ABCG1 foram os mais expressos, seguidos pelos genes SCARB1 e 
ABCA1 e, finalmente, pelo NR1H3. Indivíduos HC tiveram maior expressão basal de 
NR1H2 e NR1H3, mas não de outros genes, quando comparados aos NL (p<0,05). 
Além disso, nos indivíduos HC, a expressão basal de ABCA1 foi maior em 
portadores do alelo -14T do polimorfismo ABCA1 -14C>T quando comparados aos 



 

 

portadores do genótipo -14CC (p=0,034). O tratamento com estatinas, com 
ezetimiba ou com a terapia combinada diminuiu a transcrição de ABCA1 e ABCG1. 
Para o SCARB1, NR1H2 e NR1H3, nenhuma alteração de expressão de RNAm 
em CMSP foi detectada após os tratamentos in vivo. Após todas as fases de 
tratamento, ABCA1 e ABCG1 e também NR1H2  e NR1H3 foram 
significativamente correlacionados entre si, mas nenhuma correlação com 
perfil lipídico sérico foi relevante. Coletivamente, esses resultados dão indícios de 
que os hipolipemiantes analisados (estatinas e ezetimiba) têm um importante papel 
na regulação da expressão de genes envolvidos no transporte reverso do colesterol 
e sugerem a existência de regulação tecido-específica para os dois transportadores 
ABC. Além disso, o efeito das estatinas ou da ezetimiba sobre a expressão do 
ABCA1, do ABCG1 ou do SCARB1 não sofreu influencia de alterações diretas da 
transcrição dos LXRs. 
 
 
Palavras-chave: Estatinas. Expressão gênica. Ezetimiba. LXR. SRBI. 
Transportadores ABC. Transporte reverso do colesterol.  
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ABSTRACT 

 

The efficacy of statins in reducing the risk of coronary events is not completely 
explained by their effects in decreasing cholesterol low-density lipoprotein (LDL-C). 
One of their additional effects may result from the change in concentration of high-
density lipoprotein (HDL), recognized as atheroprotective, mainly for the role in 
reverse cholesterol transport (RCT). The membrane transporters, as ATP-binding 
cassette, ABCA1 and ABCG1, and scavenger receptor BI (SRBI) are important 
proteins involved in the RCT and their genes are regulated by various transcription 
factors, including the liver-X-receptors (LXRs) . In order to evaluate the effects of lipid 
lowering on expression of ABC transporters and SRBI receptor, the mRNA 
expression of ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H3 (LXRα) and NR1H2 (LRXβ) was 
assessed by real time PCR in HepG2 (hepatic origin) and Caco-2 (intestinal origin) 
cells  treated with atorvastatin or simvastatin (10 µM) and/or ezetimibe (up to 5 µM) 
for 24 hours. Furthermore, the expression of these genes was evaluated in peripheral 
blood mononuclear cells (PBMC) of 50 normolipidemic (NL) and 71 
hypercholesterolemic (HC) patients treated with atorvastatin (10mg/d/4 weeks, n = 
48) or simvastatin and/or ezetimibe (10mg/d/4 or 8 weeks, n = 23). The possible 
association between ABCA1 C-14T and R219K polymorphisms and mRNA 
expression in PBMC was also evaluated by PCR-RFLP. SCARB1 was the most 
expressed in HepG2 and Caco-2 cells, followed by NR1H2, NR1H3, ABCG1 and 
ABCA1 in HepG2 or by ABCG1 and ABCA1 in Caco-2. The treatment with statins (1 
or 10 µM) or ezetimibe (5 µM) for 12 or 24 hours, increased mRNA expression of 
ABCG1 but not ABCA1 and SCARB1 in HepG2 cells. Moreover, in HepG2 cells, 
atorvastatin also upregulated NR1H2 and NR1H3 only at 10.0 µM, meanwhile 
ezetimibe downregulated NR1H2 but did not change NR1H3 expression. In Caco-2 
cells, atorvastatin or simvastatin treatment for 12 or 24 hours reduced the amount of 
ABCA1 transcript and did not alter the ABCG1 and SCARB1 expressions, despite the 
tendency to decrease ABCG1 mRNA expression after simvastatin treatment (p = 
0.07). After treatment with ezetimibe alone (up to 5 µM) no change in mRNA 
expression was observed in Caco-2 cells; however, after 24 hours- simvastatin and 
ezetimibe treatments decreased the transcription of ABCA1 and ABCG1, but not of 
SCARB1. Unlike cell lines, in PBMC, NR1H2 and ABCG1 were the most expressed, 
followed by SCARB1 and ABCA1 and finally by the NR1H3. HC patients showed 
higher NR1H2 and NR1H3 basal expressions, but not of other genes, compared to 
NL (p <0.05). Moreover, in HC individuals, the ABCA1 basal expression was higher 
in individuals carrying -14T allele of -14C> T polymorphism when compared with -
14CC carriers (p = 0.034). Treatment with statins, ezetimibe, or combined therapy 
downregulated ABCA1 and ABCG1 expression. For SCARB1, NR1H2 and NR1H3, 
no change in mRNA expression in PBMC was detected after treatments. After all 
phases of treatment, ABCA1 and ABCG1 as well as NR1H2 and NR1H3 were 
significantly correlated, but no correlation with serum lipid profile was relevant. 
Collectively, these results provide evidences that the lipid lowering (statins and 



 

 

ezetimibe) have an important role in mRNA expression regulation of genes involved 
in reverse cholesterol transport and suggest the existence of tissue-specific 
regulation for the ABC transporters. Furthermore, the effect of statins or ezetimibe on 
ABCA1, ABCG1 or SCARB1 expression was not directly influenced by changes of 
LXR transcription. 
 
Keywords: ABC transporters. Ezetimibe. Gene expression. LXR. Reverse cholesterol 
transport. SRBI. Statins.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

HDL e o transporte reverso do colesterol  

 

As reações que envolvem o transporte de colesterol sintetizado ou 

armazenado nas células periféricas, incluindo-se macrófagos presentes em vasos 

sanguíneos, para o fígado ou órgãos esteroidogênicos fazem parte do transporte 

reverso do colesterol (TRC) (KRIMBOU; MARCIL; GENEST, 2006; LEWIS; RADER, 

2005; VAN DER VELDE, 2010). O TRC é um dos principais mecanismos de atuação 

antiaterogênica da lipoproteína de alta densidade (HDL).   

A biossíntese da HDL é um processo complexo e o seu metabolismo envolve 

a síntese e secreção dos principais componentes da partícula seguida da 

incorporação extracelular de lipídeos. As principais apolipoproteínas (apo) que 

constituem a HDL são a apo AI e a apo AII, mas outras lipoproteínas como a apo 

AIV, apo CI, apo CII, apo CIII, apo D e apo E também estão presentes. A apo AI é 

sintetizada no intestino e no fígado, porém, a contribuição relativa de cada órgão 

ainda é desconhecida (RADER, 2006; TABET; RYE, 2009). A supressão do gene 

que codifica a apo AI (APOA1) resulta em valores extremamente baixos de 

colesterol da HDL (HDL-C) em humanos. Enquanto que a superexpressão do Apoa1 

no fígado de camundongos aumenta significativamente os valores de HDL-C e inibe 

a progressão da aterosclerose (RADER, 2006; TOTH, 2009).    

O efluxo de colesterol celular, parte importante do TRC, pode ser realizado 

por mecanismos passivos ou ativos. Entre os processos ativos estão aqueles que 

envolvem a interação da HDL ou de polipeptídeos anfipáticos, incluindo as 

apolipoproteínas, com os transportadores da família ATP-Binding Cassette (ABC) 

(CAVELIER et al., 2006). A superfamília ABC é composta de proteínas que realizam 

o transporte transmembrana de uma variedade de moléculas utilizando ATP como 

fonte de energia (AYE; SINGH; KEELAN, 2009).  

A ABCA1 é um componente crítico na formação da HDL, papel 

particularmente importante no fígado e no intestino, e na realização do efluxo celular 

de fosfolipídeos e colesterol para apolipoproteínas, especialmente para a apo AI e, 

em menor proporção, para outras apolipoproteínas pobremente lipidadas como a 

apo E (KRIMBOU; MARCIL; GENEST, 2006; LEE; PARKS, 2005; TALL, 2008; 
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ZANNIS; CHRONI; KRIEGER, 2006). A ABCA1 é uma proteína constituída de 2261 

aminoácidos (SANTAMARINA-FOJO et al., 2000) e sua identificação como 

reguladora do metabolismo da HDL ocorreu com a descoberta de que mutações do 

gene ABCA1 resultam na doença de Tangier, uma doença autossômica recessiva 

rara caracterizada por ausência de HDL plasmática, acúmulo de ésteres de 

colesterol em vários tecidos (fígado, baço, tonsilas e mucosa intestinal) e, 

frequentemente, por doença arterial coronariana (DAC) prematura (BRUNHAM; 

SINGARAJA; HAYDEN, 2006; NOFER; REMALEY, 2005). Mutações no ABCA1 

também podem resultar em Hipoalfalipoproteinemia Familial que é caracterizada por 

baixas concentrações plasmáticas de HDL-C e ausência das manifestações clínicas 

da doença de Tangier (KLOS; KULLO, 2007).  

As partículas de HDL nascentes, geradas pela ABCA1, sofrem várias 

modificações em uma série complexa de passos para aquisição de mais lipídeos e 

proteínas. Uma destas modificações é a esterificação do colesterol livre, pela enzima 

lecitina colesterol acil transferase (LCAT), e sua transferência para o centro lipídico 

da partícula de HDL, responsável pela formação de partículas esféricas maduras 

conhecidas como HDL3 (menor e mais densa) e HDL2 (maior e menos densa) 

(RADER, 2006). As partículas maduras de HDL circulantes podem continuar a 

receber colesterol livre dos tecidos periféricos por processo ativo ou passivo.  

No processo ativo, há o envolvimento do transportador ABCG1, proteína de 

membrana constituída por 678 aminoácidos que também promove o efluxo 

unidirecional de colesterol (TALL, 2008; VELAMAKANNI et al., 2007). O 

silenciamento do ABCG1, em estudos com RNA de interferência, resultou em 

redução de efluxo de colesterol e fosfolipídeos para a HDL; ao contrário, sua super-

expressão em células causou aumento do efluxo de colesterol para a HDL, mas não 

para a apo AI livre em lipídeos, e redução da massa de colesterol celular 

(CAVELIER et al., 2006). Como foi sugerido, a ABCG1 parece alterar a distribuição 

de colesterol nas membranas celulares, permitindo a sua remoção pela HDL 

(VAUGHAN; ORAM, 2005). Por isso, o efluxo realizado por este transportador 

aparentemente não requerer a ligação direta a um aceptor. 

No processo passivo, destaca-se o envolvimento do receptor Scavenger BI 

(SRBI). O SRBI é uma glicoproteína de membrana celular constituída por 509 

aminoácidos e conhecida como um receptor multiligante, pois interage com uma 

ampla variedade de proteínas e lipídeos (RHAINDS; BRISSETTE, 2004; VAN ECK 
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et al., 2005). Esse receptor promove o fluxo bidirecional de colesterol livre entre as 

células periféricas e a partícula de HDL madura (VAN ECK et al., 2005). Sabe-se 

que esse efluxo é dependente de vários fatores, entre os quais a concentração do 

colesterol (VAN DER VELDE; GROEN, 2005; YANCEY et al., 2003). Essa função do 

SRBI é de conhecimento recente, visto que ele foi inicialmente caracterizado por sua 

habilidade em mediar, no fígado e em células esteroidogênicas, a captação seletiva 

de lipídeos da HDL madura, e outras lipoproteínas, sem a degradação da partícula 

(VAN ECK et al., 2005).   

A via de captação de lipídeos, para subsequente excreção na bile ou 

produção de hormônios, mediada pelo SRBI, é um dos destinos metabólicos das 

HDL maduras. A outra via, conhecida como rota indireta, compreende a troca de 

ésteres de colesterol presentes no núcleo lipídico da HDL por triglicerídeos 

presentes nas lipoproteínas ricas em apo B, como as lipoproteínas de baixa e muito 

baixa densidade (LDL e VLDL), modulada pela proteína de transferência de 

colesterol esterificado (CETP). Os ésteres de colesterol são posteriormente 

removidos da circulação por captação das lipoproteínas ricas em apo B por 

receptores de LDL (LDLR) presentes nos hepatócitos. Por sua vez, os triglicerídeos 

presentes na HDL sofrem a ação de enzimas, como a lipase hepática (HL) e a lipase 

endotelial (EL). Por fim, a remoção de lipídeos da HDL madura pelo SRBI ou pelas 

CETP, HL e EL, além de outros processos, é capaz de regenerar as partículas de 

apo AI livre ou pobremente associada a lipídeos e, então, reiniciar a geração da HDL 

(RADER, 2006).  

Na Figura 1 , estão esquematizadas as funções dos transportadores ABCA1, 

ABCG1 e do receptor SRBI no transporte reverso do colesterol. 



 

 

20 

 

Figura 1 - Principais funções das proteínas ABCA1, ABCG1 e SRBI no 
transporte reverso do colesterol  

Nota: CH, colesterol; PL, fosfolipídeos. Adaptado de Van Der Velde e Groen (2005). 
 

 

A hipercolesterolemia e os inibidores de síntese e absorção de colesterol 

 

A hipercolesterolemia é um fator de risco importante para o desenvolvimento 

da aterosclerose (STEINBERG, 2005), uma doença progressiva caracterizada pelo 

acúmulo de lipídeos e elementos fibróticos em grandes artérias e considerada uma 

das principais causas de DAC (LIBBY, 2002).  

No corpo humano, o pool de colesterol é derivado de duas fontes: a principal 

é a síntese do colesterol que ocorre em especial no fígado; e a outra é a absorção, 

realizada no intestino. A contribuição relativa de cada uma dessas fontes para o 

colesterol plasmático é variável e depende de fatores fisiológicos, como 

predisposição genética e peso corpóreo, e terapêuticos (BAYS et al., 2008).   

Uma estratégia farmacoterapêutica recente e efetiva para o tratamento da 

hipercolesterolemia consiste na inibição simultânea da síntese e da absorção do 

colesterol com fármacos que possuem mecanismo de ação complementar, como é o 
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caso da coadministração de uma estatina com a ezetimiba (GRIGORE; NORATA; 

CATAPANO, 2008). 

As estatinas são potentes inibidores da 3-hidróxi-3-metilglutaril coenzima A 

(HMGCoA) redutase que é a enzima-chave na síntese de colesterol. A inibição desta 

enzima resulta em diminuição da síntese endógena de colesterol, com consequente 

indução da expressão de LDLR e aumento da captação de partículas de LDL pelas 

células hepáticas e extra-hepáticas, reduzindo-se, assim, a colesterolemia 

(VAUGHAN; GOTTO JUNIOR, 2004). 

Apesar do alvo primário das estatinas ser o colesterol da LDL (LDL-C), elas 

também reduzem as concentrações plasmáticas de triglicerídeos em 7% a 30% 

(BAYS; STEIN, 2003). Além disso, seus efeitos benéficos são atribuídos não só a 

inibição da HMGCoA redutase, mas também à ação antinflamatória e 

antiproliferativa, o que caracteriza os efeitos pleiotrópicos das estatinas. Entre esses 

efeitos podemos citar melhora da função endotelial, redução da inflamação vascular 

e aumento da estabilidade da placa aterosclerótica (WANG; LIU; LIAO, 2008).  

Atualmente são disponíveis no mercado seis diferentes tipos de 

estatinas: lovastatina, sinvastatina, atorvastatina, pravastatina, fluvastatina e 

rosuvastatina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007; VAUGHAN; 

GOTTO JUNIOR, 2004). Em sua maioria, as estatinas são biotransformadas 

primariamente por enzimas de fase I do citocromo P450 (VAUGHAN; GOTTO 

JUNIOR, 2004), passando a formar produtos hidroxilados que são, na fase II 

do metabolismo, conjugados com ácido glicurônico para formar intermediários 

glicuronidados (SCHMITZ; LANGMANN, 2006). Na fase III, os metabólitos gerados 

pela ação das enzimas de biotransformação de fase I e II podem ser eliminados 

através de transportadores apicais dos canalículos biliares (SCHMITZ; DROBNIK, 

2003; SIEST et al., 2003). 

A ezetimiba é um hipocolesterolemiante que bloqueia a absorção de 

colesterol e fitoesterol nos enterócitos por inibição do transportador Niemann-Pick 

C1-like 1 (NPC1L1) (DAVIS; VELTRI, 2007; DAVIS JUNIOR; ALTMANN, 2009). 

Esse bloqueio não afeta a absorção de triglicerídeos, ácidos graxos, ácidos biliares 

ou vitaminas lipossolúveis (KOSOGLOU et al., 2005). A ezetimiba também pode 

interagir com o NPC1L1 hepático, modificando a concentração de colesterol biliar e 

podendo, portanto, alterar a quantidade de colesterol circulante (TEMEL et al., 

2007). 



 

 

22 

Em modelos animais, a inibição da absorção do colesterol intestinal pela 

ezetimiba resulta em redução do colesterol de quilomícrons, com consequente 

diminuição do colesterol de remanescentes de quilomícrons que são removidos por 

receptores hepáticos (DAVIS; VELTRI, 2007). A redução do aporte de colesterol no 

fígado estimula a expressão de LDLR que resulta no aumento de captação de 

partículas de LDL e reduz a concentração de LDL-C no plasma (REPA et al., 2005). 

Interessantemente, foi demonstrado que a ezetimiba bloqueia a captação de LDL 

oxidada por macrófagos humanos e, além disso, bloqueia a expressão dos genes 

ABCA1, ABCG1 e APOE, em macrófagos tratados com LDL oxidada, mas não com 

LDL acetilada (SEEDORF et al., 2004).  

Em humanos, a ezetimiba é rapidamente absorvida e primariamente 

glicuronidada no intestino delgado e no fígado, com pouco metabolismo oxidativo 

mediado pelo citocromo P450. Tanto a ezetimiba quanto a sua forma glicuronidada 

sofrem recirculação entero-hepática, possuem uma meia vida de aproximadamente 

22 horas e são excretadas pelas fezes (90%) e urina (10%). Como a ezetimiba não 

influencia a atividade das enzimas do citocromo P450, não são encontradas 

interações farmacocinéticas clinicamente significativas deste fármaco com as 

estatinas (DAVIS; VELTRI, 2007; KOSOGLOU et al., 2005). 

A associação de estatinas com ezetimiba resulta em maiores reduções de 

concentrações plasmáticas de LDL-C, colesterol total e triglicerídeos. Portanto, é 

mais eficaz na prevenção e no tratamento da aterosclerose. Em um estudo, 3030 

indivíduos hipercolesterolêmicos, com LDL-C acima da meta (estabelecida pelo 

Adult Treatment Panel III do National Cholesterol Education Program - NCEP ATP 

III) e sob tratamento com estatinas, tiveram redução adicional de 25% no LDL-C 

após tratamento concomitante com ezetimiba (PEARSON et al., 2005). Além disso, 

71% dos pacientes tratados com terapia combinada alcançaram a meta de LDL-C, 

enquanto que apenas 20,6% dos tratados com estatina e placebo responderam 

dessa forma. O aumento modesto de HDL-C também foi observado na terapia 

combinada com ezetimiba. 

A busca de novas estratégias ou agentes farmacológicos que visem o 

aumento da HDL-C tem intrigado a comunidade científica mais recentemente, pois, 

mais obstante reduzindo-se as concentrações de LDL-C abaixo de 100mg/dL, o risco 

de eventos cardiovasculares em pacientes com DAC  permanece em cerca de 9% 

ao ano (HAUSENLOY; YELLON, 2008). Podem-se citar como novas estratégias a 
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infusão de HDL mimetizada; novos agonistas de peroxisome proliferator-activated 

receptor α (PPARα), como o genfibrozil, o fenofibrato e o bezafibrato; agonistas de 

liver-X-receptor α (LXRα), entre os quais as tiazolidinedionas que têm demonstrado 

aumento na expressão de ABCA1 e ABCG1; e os inibidores da CETP que, apesar 

de não demonstrarem resultados promissores nos ensaios clínicos iniciais com 

torcetrapib, continuam sendo uma alternativa a ser considerada (TOTH, 2009).  

No entanto, essas novas estratégias apresentam inconvenientes que ainda 

não tornam possível a sua inserção ou permanência na prática clínica. Na realidade, 

o que essas experiências têm demonstrado é que ainda há muito a ser elucidado a 

respeito do complexo mecanismo de regulação da HDL. 

 

 

Farmacogenética de hipolipemiantes 

 

O efeito combinado das múltiplas variantes genéticas das proteínas que 

regulam o TRC poderia explicar variações no tamanho, forma e concentração da 

HDL. Surpreendentemente, existe informação limitada da participação de 

polimorfismos nos genes que codificam as proteínas do TRC na resposta ao 

tratamento com hipolipemiantes.  

O gene que codifica a ABCA1 está localizado no cromossomo 9 e é composto 

por 50 éxons, 49 dos quais são codificadores da proteína (SANTAMARINA-FOJO et 

al., 2000). O polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) -477C>T do ABCA1 foi 

associado com diferenças nas concentrações de apo AI em indivíduos tratados com 

fluvastatina (LUTUCUTA et al., 2001). Por outro lado, em indivíduos holandeses 

tratados com pravastatina não houve associação entre o SNP ABCA1 -14C>T e 

progressão de aterosclerose (ZWARTS et al., 2002). Nós também não encontramos 

relação dos SNPs -14C>T, -105C>T e R219K do ABCA1 com resposta ao 

tratamento com atorvastatina (10 mg/dia/4semanas) (GENVIGIR et al., 2008). 

O gene ABCG1 localiza-se no cromossomo 21 e é composto por 23 éxons 

(LORKOWSKI et al., 2001). Embora tenha sido descrita a participação da ABCG1 no 

TRC e no metabolismo da HDL, até o momento não temos informações sobre a 

relação entre variantes do ABCG1 e a resposta ao tratamento com hipolipemiantes. 

O gene que codifica o SRBI (SCARB1) localiza-se na região 12q24, tem 86 kb 

e é composto por 13 éxons (RHAINDS; BRISSETTE, 2004). Há também poucos 
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estudos sobre a farmacogenética desse receptor. No estudo Genetics of Lipid 

Lowering Drugs and Diet Network (GOLDN) foi observado que indivíduos da 

população geral portadores da variante SCARB1 c.4G>A apresentavam maior 

redução de triglicerídeos sérico e aumento de HDL-C após tratamento com 

fenofibrato (LIU et al., 2008). Recentemente, nós observamos que o SNP SCARB1 

c.1050C>T foi relacionado com redução mais acentuada de LDL-C e apo B, após 

tratamento com atorvastatina, em uma amostra de nossa população (CERDA et al., 

2010). 

 

 

Hipolipemiantes e expressão de ABCA1, ABCG1 e SCARB 1  

 

O ABCA1 é largamente expresso em tecidos animais (KIELAR et al., 2001, 

WELLINGTON et al., 2002) e, além do colesterol, várias outras substâncias naturais 

ou sintéticas e reguladores metabólicos, como ligantes de PPARs, LXRα, LXRβ, 

Sterol Regulatory Element-Binding Protein 2 (SREBP2), hormônios, citocinas e 

fármacos, também influenciam a transcrição do ABCA1, sugerindo um sofisticado 

mecanismo transcricional para este gene (SCHMITZ; LANGMANN, 2005). 

Os efeitos de estatinas na modulação da expressão de ABCA1 foram 

avaliados em diferentes tipos celulares com resultados discrepantes. Em células de 

hepatoma de rato (Fu5AH), a pitavastatina e a compactina induziram efluxo de 

colesterol e fosfolipídeos para a apo AI (ZANOTTI et al., 2004). Já, em células de 

linhagem de hepatoma humano, HepG2, a pitavastatina e a fluvastatina aumentaram 

a expressão de RNAm do ABCA1 (MAEJIMA et al., 2004; SONE et al., 2004). No 

entanto, outros autores não constataram alterações de expressão de RNAm e 

proteína ABCA1 em células HepG2 e em tecido hepático de camundongos tratados 

com pravastatina ou em células de hepatoma de ratos (McARH7777) tratadas com 

compactina (ANDO et al., 2004; TAMEHIRO et al., 2007). O tratamento com 

fluvastatina (20mg/dia) ou atorvastatina (80mg/dia), por quatro semanas antes da 

cirurgia, também não modificou a expressão hepática de ABCA1, em indivíduos 

normocolesterolêmicos portadores de cálculo biliar (PARINI et al.; 2008). 

Em células Swiss 3T3 (linhagem celular de fibroblastos de camundongo), em 

HEK293 (célula humana embrionária de rim 293) e, in vivo, em leucócitos de 

camundongos não foram detectadas alterações de expressão de RNAm do ABCA1 
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após tratamento com fluvastatina ou pravastatina (ANDO et al., 2004; SONE et al., 

2004). Já em macrófagos murinos e humanos, várias estatinas regularam 

negativamente a expressão de ABCA1 (ANDO et al., 2004; SONE et al., 2004; 

WONG; QUINN; BROWN, 2004; WONG et al., 2008b) e a compactina também 

diminuiu o efluxo de colesterol em macrófagos THP-1 e HMDM (WONG; QUINN; 

BROWN, 2004). No entanto, em macrófagos THP-1, foi observado aumento de 

efluxo de colesterol para a apo AI, induzido por sinvastatina e atorvastatina, e 

aumento da expressão de RNAm do ABCA1 induzido por atorvastatina (ARGMANN 

et al., 2005). A sinvastatina (5-10mg/dia) também aumentou a expressão de RNAm 

do ABCA1, em células mononucleares de indivíduos com diabete tipo 2 (GUAN et 

al., 2008). 

Com relação a estudos com ezetimiba, em um experimento com 

camundongos alimentados com dieta rica em colesterol, o aumento da quantidade 

de colesterol da dieta foi associado a um aumento da expressão do Abca1 na 

mucosa jejunal sem que esta expressão tenha sido alterada pelo tratamento com um 

análogo da ezetimiba; exceto na dieta com menor quantidade de colesterol onde foi 

observada uma diminuição da expressão do Abca1 com o tratamento (REPA; 

DIETSCHY; TURLEY, 2002). Os mesmos autores mostraram que no tecido hepático 

não houve modificação da expressão do gene, com ou sem tratamento com o 

análogo da ezetimiba.  

A ABCG1 é expressa em macrófagos, pulmão, baço, placenta, cérebro, 

tecidos fetais, fígado e em muitos outros tecidos (SABOL; BREWER JUNIOR; 

SANTAMARINA-FOJO, 2005; SCHMITZ; LANGMANN, 2005). Vários compostos que 

regulam a expressão do ABCA1 também são capazes de modular a expressão de 

RNAm do ABCG1, destacando-se o fato de lipídeos naturais ou sintéticos serem os 

moduladores transcricionais de maior efetividade (BALDÁN et al., 2006; SCHMITZ; 

LANGMANN, 2005; VELAMAKANNI et al., 2007). Essa modulação ocorre 

principalmente por ação de LXRα e LXRβ (SCHMITZ; LANGMANN, 2005). 

Aumento da expressão de RNAm do ABCG1 foi observado em macrófagos 

THP-1 tratados com atorvastatina (ARGMANN et al., 2005). No entanto, redução da 

expressão desse gene foi encontrada em macrófagos murinos RAW264.7 tratados 

com pravastatina (ANDO et al., 2004) e em macrófagos humanos (THP-1 e HMDM) 

tratados com vários tipos de estatinas (WONG; QUINN; BROWN, 2004; WONG et 
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al., 2008b). Não é de nosso conhecimento o relato de estudos sobre o efeito da 

ezetimiba sobre a expressão de ABCG1. 

Estudos em humanos, camundongos e ratos mostraram alta expressão de 

SRBI em glândulas adrenais, ovários e fígado e menor expressão em outros órgãos 

ou tecidos como coração, intestino e glândula mamária (RHAINDS; BRISSETTE, 

2004).  

O SCARB1 tem sua expressão regulada por colesterol celular e por outros 

compostos, como hormônios, citocinas e outros (RHAINDS; BRISSETTE, 2004; 

TRIGATTI; RIGOTTI; KRIEGER,  2000). Em macrófagos murinos e humanos 

tratados com pitavastatina, foi observado aumento de expressão de RNAm e 

proteína SRBI (HAN et al., 2004). Resultados semelhantes foram encontrados em 

queratinócitos humanos tratados com sinvastatina (TSURUOKA et al., 2002) e em 

monócitos humanos em diferenciação tratados com atorvastatina (LLAVERIAS et al., 

2006). O aumento do efluxo mediado pelo SRBI em células de hepatoma Fu5AH 

tratadas com sinvastatina foi também relatado (FRANCESCHINI et al., 2007). Em 

cães, espécie sem atividade da CETP, o tratamento com atorvastatina não alterou a 

expressão proteica de SRBI no fígado (BRIAND et al., 2006). A sinvastatina (5-10 

mg/dia) também não alterou a expressão de SCARB1 em estudos in vivo com 

células mononucleares de indivíduos diabéticos (GUAN et al., 2008). 

 

Buscando-se reduzir o risco remanescente de doenças cardiovasculares 

(HAUSENLOY; YELLON, 2008), é de grande interesse a busca do conhecimento de 

como os medicamentos hipolipemiantes podem influenciar no metabolismo da HDL. 

Os inibidores de síntese e absorção do colesterol podem alterar a concentração de 

colesterol intracelular, o qual é reconhecidamente um componente crítico para a 

regulação da expressão de ABCA1, ABCG1 e SRBI.  Portanto, considerando o 

importante papel dessas proteínas no metabolismo da HDL, é importante conhecer 

como estes fármacos influenciam a expressão destas proteínas em modelos de 

células hepáticas e intestinais humanas, principais sítios de formação de HDL, e 

também em células periféricas de indivíduos hipercolesterolêmicos. 

 

 



 

 

27

2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

2.1.1. Avaliar os efeitos de estatinas e ezetimiba na expressão de ABCA1, ABCG1, 

SCARB1, LXRβ (NR1H2) e LXRα (NR1H3), em linhagens celulares de 

hepatócitos e enterócitos e em células mononucleares de indivíduos 

hipercolesterolêmicos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Estudar o efeito de estatinas e ezetimiba sobre a expressão de RNAm do 

ABCA1, ABCG1, SCARB1, LXRβ (NR1H2) e LXRα (NR1H3) em linhagens 

celulares HepG2 e Caco-2. 

2.2.2 Avaliar a expressão de RNAm dos genes ABCA1, ABCG1, SCARB1, LXRβ 

(NR1H2) e LXRα (NR1H3) em células mononucleares do sangue periférico de 

indivíduos normolipidêmicos. 

2.2.3 Estudar o efeito de estatinas e ezetimiba na expressão do RNAm do ABCA1, 

ABCG1, SCARB1, LXRβ (NR1H2) e LXRα (NR1H3) em células mononucleares 

do sangue periférico de hipercolesterolêmicos. 

2.2.4 Avaliar os efeitos dos polimorfismos ABCA1 C-14T (rs1800977) e R219K 

(rs2230806) sobre a expressão gênica de indivíduos normolipidêmicos e 

hipercolesterolêmicos, antes e após tratamento com estatina.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Estudos in vitro   

 

3.1.1 Cultivo das células HepG2 e Caco-2 

 

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

8065) e de adenocarcinoma colorretal (Caco-2, número ATCC® HTB-37), ambas 

obtidas do Banco de células do Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, UFRJ, Brasil), foram mantidas em Dulbecco's modified Eagle medium 

(DMEM, pH 7,4) com 10 % de soro fetal bovino, a 37º C, em estufa umidificada com 

atmosfera de 5% de gás carbônico. O meio de cultivo foi suplementado com L-

glutamina 2 mM, bicarbonato de sódio 44 mM, estreptomicina 10.000 µg/mL e 

penicilina 10.000 UI/mL. O meio foi trocado duas vezes por semana e as células 

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

vez por semana. 

 

 

3.1.2 Tratamento das células com hipolipemiantes  

 

A atorvastatina e a ezetimiba, gentilmente doadas pela Pfizer Farmacêutica 

Ltda (São Paulo, Brasil) e pela Merck/Schering-Plough (Nova Jersey, EUA), foram 

dissolvidas em metanol ou etanol PA, respectivamente, (Merck S.A., São Paulo, 

Brasil). A sinvastatina (Sigma-Aldrich, MO, EUA) foi dissolvida também em etanol PA 

(Merck S.A., São Paulo, Brasil) e foi ativada de acordo com o seguinte protocolo, 

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

solução que, em seguida, foi incubada a 50 oC por 2 horas. O pH foi então ajustado 

para 7,0 com ácido clorídrico e a concentração final da solução foi ajustada para 5,6 

mM.  

A concentração final de metanol e etanol no meio de cultura nunca excedeu 

0,1 e 0,2%, respectivamente. Experimentos preliminares com estas concentrações 

não mostraram citotoxicidade. As células foram cultivadas em meio de cultura 

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



 

 

29

variáveis de atorvastatina (0,1 a 20 µM), sinvastatina ácida (0,01 a 10 µM) e/ou 

ezetimiba (0,5 a 5 µM). As células tratadas foram visualizadas no microscópio para 

análise morfológica. 

As doses de sinvastatina e atorvastatina utilizadas nesse estudo relacionam-

se fortemente com os níveis sanguíneos da estatinas em pacientes tratados com 10 

a 80 mg de qualquer um dos fármacos. Assumindo-se completa absorção das 

estatinas, com 10 a 80 mg de sinvastatina e de atorvastatina são estimadas 

concentrações sanguíneas de 1,8 a 18 µM (em um homem de 70 kg com um volume 

sanguíneo de 5L) (BONN et al., 2002; MOHAMMADI  et al., 1998).  

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

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

Harrison (2005), ela também é fortemente relacionada à concentração 

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

encontrada no intestino delgado de um homem adulto após ingerir a dose 

recomendada de 10mg de ezetimiba ao dia.  

 

 

3.1.3 Efeito da sinvastatina na proliferação de cél ulas HepG2 

 

Ensaios de curvas de crescimento foram realizados em duplicata em três 

experimentos independentes, a partir de suspensões de células (1 x 105 células) 

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

DMEM. As células foram mantidas em cultura durante cinco dias, na ausência e na 

presença de concentrações variáveis de sinvastatina ácida (0,01 a 10 µM), havendo 

sido tratadas no tempo 0 de cultivo. O número de células foi determinado a cada 24 

horas por microscopia óptica, utilizando-se a câmara de Neubauer.  

 

 

3.1.4 Efeitos da sinvastatina sobre a viabilidade c elular e fragmentação de DNA  

 

A porcentagem de células viáveis foi avaliada após tratamento com 

sinvastatina por até 72 horas por citometria de fluxo, utilizando-se iodeto de propídio 

(PI) como marcador. Suspensões de células (1 x 105 células) foram semeadas em 

placas de 6 poços com volume final de 2 mL de meio de cultura DMEM e incubadas 
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com diferentes concentrações de sinvastatina por até 72 horas. Uma solução de PI 

(20 µg/mL em tampão salina fosfato – PBS pH 7,2-7,4) foi adicionada para análise 

da fluorescência incorporada. Foram realizados de 3 a 6 experimentos 

independentes, em duplicata.  

A quantificação de DNA fragmentado também foi realizada por citometria de 

fluxo, de acordo com o método descrito por Nicoletti e colaboradores (1991). 

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

(0,1% de citrato de sódio e 0,1% de Triton X-100) com 20 µg/mL de PI.  As células 

lisadas foram incubadas no escuro overnight a 4°C e utilizadas para a análise de 

fragmentação do DNA.  

A fluorescência emitida foi quantificada em um citômetro de fluxo FACScalibur 

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

CA, EUA). Para cada teste, foram avaliados dez mil eventos. 

 

 

3.1.5 Expressão de RNAm dos genes estudados 

 
3.1.5.1 Isolamento e avaliação do RNA total 

 
O RNA foi extraído a partir de uma suspensão de células HepG2 ou Caco-2 

com 5 a 10 x 106 células/mL, lisadas utilizando-se 1 mL do reagente TRIZOL® (Life 

Technologies Brasil / Invitrogen do Brasil, São Paulo, SP, Brasil) (CHOMCZYNSKY, 

1993). Resumidamente, 200 µL de clorofórmio foram adicionados aos lisados e os 

extratos foram homogeneizados e centrifugados 12.000 g, 15 min, a 4ºC. O RNA 

total presente na fase aquosa foi precipitado com isopropanol gelado, centrifugado a 

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

secado em temperatura ambiente, ressuspendido em 100µL de água esterilizada 

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

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

O RNA total isolado foi quantificado (260nm) e foi avaliado o seu grau de 

pureza (A260nm/A280nm) por espectrofotometria no UV (SAMBROOK; RUSSEL, 2001) 

com a utilização do equipamento NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop Technologies, 

Wilmington, EUA). A integridade do RNA de algumas amostras foi avaliada com a 
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utilização da plataforma Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Waldbronn, 

Alemanha). 

 

 

3.1.5.2 Expressão gênica nas linhagens celulares 

 

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

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

horas e então tratadas com sinvastatina (0 a 10µM), atorvastatina (0 a 10µM) ou 

ezetimiba (0 a 5 µM) por até 24 horas. As células Caco-2 foram semeadas a uma 

densidade de 1,0 × 106 células por 75 cm2, cultivadas por 2 dias e então tratadas 

com atorvastatina (0 a 1µM), sinvastatina (0 a 1µM) e/ou ezetimiba (0 a 5 µM) 12 ou 

24 horas.  

A expressão do RNAm do ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 e NR1H3 nas 

linhagens celulares foi quantificada através da reação de transcrição reversa (RT) 

seguida de amplificação por reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) 

em tempo real. Em paralelo, foi medida a expressão de RNAm dos genes 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) ou hidroximetilbilano sintase 

(HMBS), como referência endógena, para estudo de expressão em HepG2 e 

Caco-2, respectivamente. A escolha do gene de referência endógena para 

cada tipo celular foi realizada utilizando-se o programa geNorm 

(VANDESOMPELE et al., 2002), conforme padronizado e previamente descrito por 

nossa equipe (RODRIGUES, 2008). 

O cDNA foi gerado a partir de 2 µg de RNA, utilizando-se 200 ng de 

iniciadores aleatórios (random primers) (Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, 

Brasil), ditiotreitol (DTT) a 10 mM (Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil), 

dNTPs a 500 µM (GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra), 200 U de 

transcriptase reversa (SuperScriptTM II Reverse Transcriptase RNase H-) e 

tampão de RT [Tris-HCl a 250 mM (pH 8,3), KCl a 375 mM e MgCl2 15 mM] 

(Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil). O ensaio de RT foi realizado em 

termociclador PTC-200 (MJ Resarch Inc., MA, EUA), com as seguintes etapas: 

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

armazenado a –20ºC até a realização da PCR. 
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Os ensaios de amplificação pela qPCR foram realizados individualmente, 

utilizando-se o equipamento automatizado ABI Prism 7500 Fast (Life Technologies 

Brasil, São Paulo, SP, Brasil).  

Para os genes ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 e NR1H3, as 

sequências dos iniciadores e das sondas marcadas com fluoróforo foram 

fornecidas em solução 20 vezes concentrada pelo serviço “Assay by design” 

(ABCA1) ou “Assay on demand” (demais genes) (Life Technologies Brasil, São 

Paulo, SP, Brasil). As sequências dos iniciadores de referência endógena foram 

gentilmente cedidas pela Dra Nancy Amaral Rebouças (GAPDH) (ICB/USP) ou 

foram previamente descritos na literatura (HMBS) (VANDESOMPELE et al., 2002). 

Por sua vez, as sondas dos genes de referência endógena (GAPDH e HMBS) foram 

selecionadas utilizando-se o programa Primer Express 3.0 (Life Technologies Brasil, 

São Paulo, SP, Brasil) (Tabela 1 ). 

As reações de amplificação foram realizadas com 1X TaqMan® Gene 

Expression Assay (Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil) para os genes 

ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 e NR1H3 ou com 250 nM de sonda e 300 nM de 

cada iniciador (sense e antisense), no caso dos genes HMBS e GAPDH, 1X 

TaqMan® Universal PCR master mix (Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, 

Brasil) e 1µL do cDNA, num volume total de 10 µL. Somente para o estudo de 

expressão do gene ABCA1 em células HepG2, foram utilizados 3uL do cDNA e 

volume final de 25µL. As condições de termociclagem da qPCR  foram: 500C por 2 

min, 95 0C por 10 min e 40 ciclos de 95 0C por 15 s e 60 0C por 1 min. 
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Tabela 1 – Iniciadores utilizados na PCR quantitativa em tempo real 

Gene Iniciador / Ensaio* Sequência ( 5’ →→→→ 3’) 

ABCA1 Sense GCTGCATAGTCTTGGGACTCT 

 Antisense CGCATGTCACTCCAGCTTCT 

 Sonda FAMTM ATGCTGAACAGCTCCTG MGBNFQ 

ABCG1 
Hs01555189_m1 
 

 (Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil) 
Fluoróforos: 5’FAMTM e 3’NFQ-MGB 

SCARB1 
Hs00194092_m1 
 

(Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil) 
Fluoróforos: 5’FAMTM e 3’NFQ-MGB 

NR1H2 Hs00173195_m1 
(Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil) 

Fluoróforos: 5’FAMTM e 3’NFQ-MGB 

NR1H3 Hs00172885_m1 
(Life Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil) 

Fluoróforos: 5’FAMTM e 3’NFQ-MGB 

GAPDH Sense** GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

 Antisense** CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC 

 Sonda VIC® TCAGCCTTGACGGTGC MGBNFQ 

HMBS Sense# GGCAATGCGGCTGCAA 

 Antisense# GGGTACCCACGCGAATCAC 

 Sonda VIC®  CGGAAGAAAACAGCC MGBNFQ 

Nota: * Para iniciadores e sondas adquiridos pelo serviço “Assay on demand” (Life Technologies 
Brasil, São Paulo, SP, Brasil). ** Sequências de iniciadores gentilmente cedidas pela Dra Nancy 
Amaral Rebouças. # Sequências de iniciadores previamente descritas (VANDESOMPELE et al., 
2002). FAMTM, fluoróforo 6-carboxifluoresceína; MGB, minor groove binder; NFQ, non-fluorescent 
quencher; VIC®, 6-carboxirodamina. 

 

 

As condições de qPCR foram otimizadas para cada gene. As eficiências dos 

ensaios de amplificação foram calculadas utilizando-se curva padrão obtida da 

relação entre o log de diferentes quantidades de cDNA e respectivos valores de ciclo 

treshold (CT). A eficiência (E) dos ensaios foi calculada pela fórmula: 

 

E = 10(-1/coeficiente angular da reta) – 1 

 

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

110%. 

Para a quantificação da expressão gênica foi utilizado o método de 

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

quantidade de transcrito calculada para cada gene em uma amostra é normalizada 

pela do respectivo gene de referência endógena. As duas seguintes fórmulas foram 

utilizadas: 
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Expressão= 2-∆CT  (Expressão basal de todos os genes)  e 

Expressão = 2-∆∆CT 

 

Onde:  ∆CT = CT gene de interesse - CT gene constitutivo  

            ∆∆CT = ∆CT da amostra tratada – ∆CT da amostra controle  

 

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

e para cada placa de reação foram realizados controles sem adição de amostra 

(controle negativo) para avaliar possíveis contaminações dos reagentes.  

 

 

3.1.6 Expressão de ABCG1 por Western Blotting  

 

As proteínas foram extraídas a partir de uma suspensão de células HepG2 

com aproximadamente 10 x 106 células/mL. A suspensão celular foi lavada com 

PBS, centrifugada a 1500 rpm por 10 min e o sedimento foi ressuspendido em 

tampão de lise (50mM Tris-HCl [pH 8,0]; 1% Triton X-100; 0,5% deoxicolato de 

sódio; 0,1% dodecil sulfato de sódio (SDS); 150mM NaCl; 2ug/mL de aprotinina; 5-

10ug/mL leucopeptina; 1ug/mL pepstatina A; 1mM PMSF; 5mM EDTA; 1mM EGTA; 

1mM Na3VO4; 5-10mM NaF) por 30 min em gelo. As células foram agitadas em 

agitador de tubos, à velocidade máxima por 1 min e então centrifugadas a 12.000 

rpm por 20 min a 4 0C. O sobrenadante foi reservado e o conteúdo de proteínas 

quantificado pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976).  

A separação das proteínas foi realizada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida com SDS (SDS-PAGE), segundo Sambrook e Russel (2001). Uma 

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

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

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

em gel foram transferidas para membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) 

(BioRad Laboratórios Brasil, SP, Brasil)  em cuba de eletroforese (250 mA por 1 h). 

A eficiência de transferência foi avaliada pela coloração da membrana de PVDF em 

Ponceau S 0,2% por 5 min.  

A detecção de ABCG1 foi realizada inicialmente por bloqueio da membrana 

de PVDF por 2 horas a temperatura ambiente, com leite desnatado a 5% em TBS 
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[Tris-HCl 20 mM, (pH 7,5), NaCl 0,9%] para minimizar as ligações inespecíficas. 

Posteriormente, a membrana foi incubada, sob agitação, em leite desnatado 5% com 

TBST (TBS com 0,1% de Tween 20) com o anticorpo policlonal de cabra anti-

ABCG1 humano diluído 1:150 (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA) ou anticorpo 

monoclonal de camundongo anti-B-actina (Sigma-Aldrich, MO, EUA) diluído 1:20.000 

overnight. Após 3 lavagens por 10 min com TBST, as membranas foram incubadas 

com o anticorpo de asno anti-IgG de cabra conjugado com peroxidase, diluído 

1:5.000, ou com o anticorpo de cabra anti-IgG de camundongo também conjugado 

com peroxidase (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA), diluído 1:10.000, por 1 h a 

temperatura ambiente, sob agitação. A seguir, a membrana foi lavada 3 vezes por 10 

min com TBST. As bandas marcadas pelos anticorpos foram visualizadas utilizando-

se “kit ECL western blot detection reagents” (GE Healthcare do Brasil Ltda, SP, 

Brasil). 

 

 

3.2 Estudos in vivo   

 

3.2.1 Casuística  

 
Foram selecionados 71 indivíduos hipercolesterolêmicos (HC) indicados para 

serem tratados com hipolipemiantes (colesterol total > 200 mg/dL, LDL-C > 

160mg/dL, triglicerídeos < 350 mg/dL), após período de 4 semanas sob dieta com 

baixo teor de colesterol e gordura saturada (CHAHOUD; AUDE; MEHTA, 2004), e 50 

indivíduos normolipidêmicos (NL) segundo os critérios da IV Diretriz Brasileira 

sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2007), na Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU/USP).  

Os indivíduos selecionados foram convidados a participar do projeto pelo 

pesquisador responsável ou por um dos colaboradores que explicou o seu conteúdo. 

Os que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os protocolos de pesquisas foram aprovados pelos comitês de ética do 

HU/USP, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) / USP e também pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP, n. 1360/2004 e n. 766/2005, 

Anexo A ). 
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Não foram incluídos, nesse estudo, os indivíduos que se declararam 

orientais, indivíduos com doenças cardiovasculares, com alguma forma de 

hipercolesterolemia secundária, doença tireoideana, hepática ou renal grave ou 

diabete melito conhecidos antes ou após a avaliação laboratorial e mulheres 

grávidas ou que estivessem usando contraceptivos orais.  

 

 

3.2.2 Protocolos terapêuticos  

 

Os indivíduos HC incluídos nesse estudo foram separados em dois grupos. 

Um grupo (n=48) foi tratado com atorvastatina (HC-AT) com dose diária de 10 mg 

por via oral durante quatro semanas. O outro (n=23), denominado HC-SE, foi tratado 

com ezetimiba (10 mg/dia/via oral) por quatro semanas; sinvastatina (10 mg/dia/via 

oral) por oito semanas e terapia combinada (sinvastatina + ezetimiba) por mais 

quatro semanas. O maior tempo de tratamento (oito semanas) com a sinvastatina 

isolada foi necessário para a exclusão de possíveis efeitos residuais da terapia inicial 

com ezetimiba.  

 

 

3.2.3 Amostras biológicas  

 

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

basal e após cada fase do protocolo de tratamento com hipolipemiantes. Para 

extração de DNA e RNA, foram obtidos 16 mL de sangue em tubo a vácuo do tipo 

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

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

parede do tubo (Gel SST II® Advance, BD Diagnostics, São Paulo, BR) para a 

obtenção de soro.  

Foram determinadas concentrações séricas de colesterol total e frações, 

triglicerídeos, apo AI e apo B. As determinações bioquímicas aqui descritas foram 

realizadas no Serviço de Laboratório Clínico do HU/USP ou no Laboratório Álvaro - 

Centro de Análises e Pesquisas Clínicas (Cascavel, PR). As determinações de 

colesterol total e frações, triglicerídeos, apo AI e apo B séricos foram utilizadas a fim 

de avaliar a resposta aos hipolipemiantes.  
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3.2.4 Análise de polimorfismos do ABCA1  

 

3.2.4.1 Extração e análise de DNA genômico  

 

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

lise dos eritrócitos, utilizando-se o método de precipitação salina desenvolvido 

em nosso laboratório (SALAZAR et al., 1998). Resumidamente, as amostras de 

sangue, colhidas com EDTA, foram lisadas com tampão Tris-1 [Tris-HCl a 10 

mM (pH 8,0), KCl a 10 mM; MgCl2 a 10 mM e EDTA a 2 mM] acrescido de 

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

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

a 2 mM pH 8,0 e NaCl a 0,4M) acrescido de SDS 10%. A seguir, foi adicionado 

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

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

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

ressuspendido em tampão TE pH 8,0 [Tris-HCl a 10 mM e EDTA 1mM (pH 

8,0)]. As amostras de DNA foram armazenadas a -20º C. 

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

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

bórico a 45 mM e EDTA a 1 mM (pH 8,0)] (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). A 

separação eletroforética foi realizada a 100 V, 60 mA, por 30 min, em cuba de 

eletroforese horizontal (Gibco BRL Life Technologies Inc., Gaithersburg, MD, 

EUA) e fonte modelo EPS 200 (GE Healthcare, Amersham Biosciences do Brasil, 

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

molecular de DNA de 1.000 pares de bases (1Kb) (Life Technologies Brasil / 

Invitrogen do Brasil, São Paulo, SP, Brasil). 

As bandas eletroforéticas foram visualizadas sob luz ultravioleta, após 

coloração do gel com brometo de etídio (0,5 mg/mL) (SAMBROOK; RUSSEL, 

2001) e fotodocumentadas em sistema de captura de imagem ChemiImager 

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

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

a pureza do DNA determinada pela relação A260nm/A280nm (SAMBROOK; 

RUSSEL, 2001) com a utilização do equipamento NanoDrop® ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, EUA). 
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3.2.4.2 Genotipagem dos polimorfismos ABCA1  C-14T e R219K 

 

Os polimorfismos C-14T e R219K do gene ABCA1 foram analisados nos 

indivíduos dos grupos NL e HC-AT, por PCR seguida de análise do perfil de restrição 

enzimática (RFLP), conforme previamente publicado por nosso grupo (GENVIGIR et 

al., 2008). Resumidamente, com 100 ng de DNA genômico obtido do sangue total 

periférico de humanos, foram amplificados, separadamente, segmentos do gene que 

continham os polimorfismos. Os produtos da PCR foram digeridos pelas 

endonuclease de restrição BsmAI (C-14T) e StyI (R219K). Os fragmentos de 

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

 

 

3.2.5 Expressão de RNAm dos genes estudados 

 

3.2.5.1 Isolamento e avaliação do RNA total 

 

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

que foram separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque (Sigma Aldrich, 

MO, EUA) densidade específica de 1,070 g/mL, a temperatura ambiente (SALAZAR; 

HIRATA; HIRATA, 2000). Resumidamente, 5 mL de sangue colhido em EDTA foram 

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

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

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

centrifugado a 1400 rpm, 30 min, em temperatura ambiente. As células 

mononucleares foram recolhidas, lavadas 3 vezes com o dobro do seu volume com 

tampão Tris-EDTA, contadas em câmara de Neubauer e imediatamente submetidas 

à extração do RNA total. 

As CMSP (1 a 5 x 106 células) foram então lisadas com 1 mL de TRIZOLR 

(Life Technologies Brasil / Invitrogen do Brasil, São Paulo, SP, Brasil) de acordo com 

o mesmo procedimento executado para as linhagens celulares HepG2 e Caco-2 e já 

descrito no item 3.1.5.1. Ao final do procedimento, o RNA foi secado em temperatura 

ambiente, ressuspendido em 50µL de água esterilizada tratada com DEPC (Sigma-

Aldrich, MO, EUA), incubado por 10 min a 56ºC e armazenado a –70ºC. A 

quantificação e a integridade do RNA foram avaliadas de acordo com o item 3.1.5.1. 
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3.2.5.2 Expressão gênica nas CMSP 

 

Os estudos de expressão do RNAm do ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 e 

NR1H3 em CMSP foram realizados por qPCR, assim como foram realizados para as 

linhagens celulares HepG2 e Caco-2 e descritos no item 3.1.5.2. No entanto. em 

CMSP, a análise da expressão gênica foi realizada por método de quantificação 

relativa utilizando-se o gene da ubiquitina C (UBC) como referência endógena, de 

acordo com resultados das análises do programa geNorm (RODRIGUES, 2008; 

VANDESOMPELE et al., 2002). Para o gene UBC, as sequências dos iniciadores 

(sense: ATTTGGGTCGCGGTTCTTG; antisense: TGCCTTGACATTCTCGATGGT) 

foram previamente descritas na literatura (VANDESOMPELE et al., 2002). Por sua 

vez, a sonda do gene (VIC® TCGTCACTTGACAATGC MGBNFQ) foi selecionada 

utilizando-se o programa Primer Express 3.0 (Life Technologies Brasil, São Paulo, 

SP, Brasil).  

O cDNA foi gerado a partir de 1 µg de RNA, conforme descrito no item 

3.1.5.2. Nas reações de amplificação, as condições estabelecidas para o gene UBC 

foram as mesmas descritas anteriormente para o HMBS e o GAPDH (item 3.1.5.2). 

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

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

fórmula: 

Expressão= 2-∆CT 

 

Onde:  ∆CT = CT gene de interesse - CT gene constitutivo  

 

 

3.3 Análise estatística  

 

Os resultados foram analisados através dos softwares Sigma Stat versão 3.5 

(Systat Software, Inc., CA, EUA) e Graph Pad Prism versão 5.0 (Graph Pad Software 

Inc., CA, EUA).  

Em linhagens celulares, cada grupo de experimentos foi realizado no mínimo 

duas vezes e em duplicata, com células pertencentes a diferentes passagens. Os 

resultados foram reportados como média±SEM e as diferenças entre as médias dos 
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tratamentos, em diferentes tempos, foram comparadas com a amostra-controle e 

analisadas por Two-way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. Se somente um 

tempo foi avaliado, o teste de escolha foi o One-way ANOVA, seguido pelo teste de 

comparação múltipla de Holm-Sidak ou Tukey.  

Nos estudos com humanos, os dados foram apresentados como média±SEM 

ou houve a representação da mediana com ou sem a faixa interquartílica. Nas 

análises dos polimorfismos genéticos, os genótipos heterozigotos foram 

agrupados com os genótipos raros, para aumentar o poder estatístico dos 

testes. Variáveis categóricas foram comparadas por Qui-quadrado (χ2). Duas 

variáveis contínuas não-pareadas foram comparadas por teste t de Student 

(paramétrico) ou de Mann-Whitney (não-paramétrico). Com esse mesmo 

número de variáveis, quando a amostra foi pareada, o teste de escolha foi o 

teste t de Student para amostras pareadas (paramétrico) ou de Wilcoxon (não-

paramétrico). Para mais de duas variáveis pareadas, foram utilizados os testes 

One-way ANOVA de medidas repetidas seguido pelo teste de comparação 

múltipla de Tukey (paramétrico) ou o ANOVA de medidas repetidas on Ranks de 

Friedman seguido pelo teste Student-Newman-Keuls (não-paramétrico). 

As correlações foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de Spearman 

(rs) e, para esse estudo, foram considerados rs maiores de 0,5. O nível de 

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

 
 

4.1 Estudos in vitro 

 
4.1.1 Efeito dos hipolipemiantes sobre a proliferaç ão, viabilidade e 

fragmentação de DNA nas linhagens celulares 

 
Os resultados de experimentos de citotoxicidade da sinvastatina em células 

HepG2 os quais nos permitiram selecionar as concentrações utilizadas nesse estudo 

estão apresentados no Apêndice A .  

As concentrações de sinvastatina utilizadas nos experimentos com a 

linhagem Caco-2 e as de atorvastatina utilizadas nos experimentos com as células 

HepG2 e Caco-2 foram selecionadas com base em resultados de estudos prévios 

realizados por nossa equipe (RODRIGUES, 2008; RODRIGUES et al., 2009). Por 

outro lado, as concentrações de ezetimiba utilizadas nos experimentos com as 

linhagens HepG2 e Caco-2 foram selecionadas com base em trabalhos já publicados 

na literatura (DAVIGNON; DUBUC, 2009; YAMANASHI; TAKADA; SUZUKI, 2007).  

 

 

4.1.2 Expressão de RNAm basal nas linhagens celular es 

 

Inicialmente foram realizados ensaios de qPCR com diferentes concentrações 

de iniciadores e sondas, no caso dos ensaios nos quais estes dois componentes 

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

selecionadas as concentrações que saturavam o sistema. Então, para todos os 

ensaios, foram analisadas diluições seriadas de cDNA. Os dados do log da 

concentração de cDNA vérsus CT para cada ensaio de amplificação originou uma 

curva-padrão, cujo coeficiente angular da reta (slope) foi utilizado para cálculo de 

eficiência do respectivo ensaio, conforme descrito anteriormente. 

As eficiências de amplificação foram de 90,1; 90,4; 94,4; 94,8; 102,1; 103,7;  

104,4 e 109,1% para os genes HMBS, SCARBI, NR1H3, ABCG1, GAPDH, ABCA1; 

NR1H2 e UBC, respectivamente (Figura 2 ).  
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Figura 2 - Valores de  eficiências de amplificação por qPCR para os genes (A) ABCA1 ; 
(B) ABCG1 ; (C) SCARB1 ; (D) NR1H2; (E) NR1H3; (F) UBC; (G) GAPDH; (H) 
HMBS 

Nota: A eficiência foi estimada pela análise de regressão linear do gráfico obtido pela relação CT 
vérsus log da concentração de cDNA (ng). 
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O perfil de expressão basal do ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 e NR1H3 

nas células HepG2 e Caco-2 está apresentado na Figura 3 . 

Nas células HepG2, o SCARB1 foi o mais expresso. NR1H2 e NR1H3 foram, 

respectivamente, 8 e 5 vezes mais expressos que o ABCG1 e o ABCA1 apresentou 

a menor expressão nessas células.  

O SCARB1 também foi o gene mais expresso em células Caco-2 (Figura 3) , 

seguido pelo ABCA1 que apresentou expressão de RNAm 24 vezes maior que a do 

ABCG1.  

 

Figura 3 - Perfil basal de expressão de RNAm dos ge nes estudados nas linhagens 
HepG2 e Caco-2 

Nota: RNAm, RNA mensageiro. A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e 
normalizada com o gene de referência GAPDH (HepG2) ou HMBS (Caco-2). Cada símbolo 
representa o valor médio da duplicata de uma amostra controle (n=13 a 21), calculado com a fórmula 
2-∆CT e a linha horizontal representa a mediana dos dados. Valores no eixo Y em escala log.   
 

 

4.1.3 Efeito de hipolipemiantes na expressão de RNA m e proteínas em células 

HepG2 

 

A atorvastatina não alterou a expressão de RNAm do ABCA1 e SCARB1 e 

causou um aumento da expressão de ABCG1 em células HepG2 tratadas por 12 e 

24 horas, nas concentrações de 1 e 10 µM (Figura 4 ).  

Após 12 horas de tratamento, a transcrição do ABCG1 foi significativamente 

aumentada com 1 (3,59±0,50) e 10 µM de atorvastatina (3,53±0,50)  quando 

comparados ao controle (1,00±0,08, p<0,001). O aumento de expressão do ABCG1 

foi observado também após tratamento de 24 horas com 1 (3,15±0,46 vérsus 1,00± 

0,15, p<0,001) e 10 µM (4,95±0,68 vérsus 1,00±0,15, p<0,001) (Figura 4 ).  
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Para verificarmos se o efeito sobre a expressão de RNAm desses genes é 

classe dependente, nós também avaliamos a influência de outro fármaco desta 

classe, a sinvastatina. 

O tratamento das células HepG2 com sinvastatina (0,01 a 10 µM) por 6, 12 ou 

24, assim como o tratamento com atorvastatina, não alterou a expressão dos genes 

ABCA1 e SCARB1 (Figura 4 ). Já os valores de expressão de RNAm do gene 

ABCG1 foram 2 vezes aumentados após 24 horas de tratamento com 1 (2,11±0,24 

vérsus 1,00±0,11, p<0,001) e 10 µM (2,28±0,19 vérsus 1,00 ± 0,11, p<0,001). Estes 

resultados indicam que o efeito do tratamento com estatina sobre a expressão dos 

genes estudados parece não depender de uma estatina específica. 

Em seguida, nós investigamos se o efeito do tratamento com estatina na 

expressão de RNAm do ABCG1 poderia ser decorrente da falta de algum 

intermediário da síntese de novo do colesterol. Para isso, as células HepG2 foram 

tratadas com atorvastatina 20 µM, por 24 horas, na presença ou ausência de ácido 

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

aumento da transcrição do gene causado pelo tratamento com atorvastatina 20 µM 

(Figura 5 ). Assim, podemos inferir que a regulação do gene ABCG1 está 

relacionada à inibição da HMGCoA redutase pelas estatinas. 

 



 

 

45

Figura 4 - Efeito do tratamento com atorvastatina e  sinvastatina na expressão de 
RNAm do ABCA1 , ABCG1  e SCARB1  em células HepG2   

Nota: qPCR dos genes foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 tratadas com 
atorvastatina (0,1 a 10 µM) ou sinvastatina (0,01 a 10 µM)  e controle (0 µM). Valores (média ± SEM, 
n = 4 a 10) calculados com a fórmula 2-∆∆CT. *** p < 0,001 quando comparado com controle (0 µM) 
como indicado por Two-way ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni.  
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Figura 5 - Efeito da atorvastatina e do ácido meval ônico lactona na expressão de 
RNAm do ABCG1  em células HepG2 

Nota: Valores (média±SEM, n=3) calculados com a fórmula 2-∆∆CT. * p<0,001 quando comparado com 
controle (0 µM) como indicado por One-way ANOVA seguido pelo teste de Holm-Sidak. 

 

 

Nós também avaliamos se o tratamento com atorvastatina (0 a 10 µM) 

influencia a expressão de RNAm dos genes NR1H2 e NR1H3, uma vez que as 

proteínas codificadas por estes genes são fatores de transcrição envolvidos com a 

regulação do metabolismo do colesterol. 

Conforme visualizado na Figura 6 , após 12 e 24 horas de tratamento com 

altas doses de atorvastatina (10 µM), houve aumento na transcrição do NR1H2 

(2,21±0,44 vérsus 1,00±0,13, p<0,001 e 2,52±0,21 vérsus 1,00±0,16, p<0,001, 

respectivamente) e do NR1H3 (3,78±0,41 vérsus 1,00±0,08, p<0,001 e 2,26±0,40 

vérsus 1,00±0,21, p<0,05, respectivamente).  

Da mesma forma, o tratamento de células HepG2 com a ezetimiba 5,0 µM por 

24 horas resultou em um modesto aumento (1,3 vezes) na transcrição de ABCG1 

(p<0,05) sem alteração na expressão de RNAm do ABCA1 e do SCARB1 (Figura 7 ). 

Por outro lado, a ezetimiba causou redução na transcrição de NR1H2,  mas não de 

NR1H3. Essa redução de expressão de RNAm do NR1H2 foi significativa após 12 

horas de tratamento com 5,0 µM (0,71 ± 0,02) e também após 24 horas com 1,0 

(0,80 ± 0,07), 2,5 (0,74 ± 0,04) e 5,0 µM de ezetimiba (0,75 ± 0,03), comparada com 

o controle (12 h: 1,00 ± 0,03; 24 h: 1,00 ± 0,11, p < 0,05) (Figura 7 ). 

Análises de correlações entre os genes ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 e 

NR1H3 não revelaram nenhuma correlação significativa entre eles (dados não 

apresentados). 
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Figura 6 - Efeito do tratamento com atorvastatina n a expressão de RNAm do NR1H2 e 

NR1H3 em células HepG2  
Nota: qPCR dos genes foi realizado a partir de RNA total extraído das células HepG2 tratadas com 
atorvastatina (0,1 a 10 µM) e controle (0 µM). Valores (média±SEM, n =4) calculados com a fórmula 2-

∆∆CT. * p<0,05 e *** p<0,001 quando comparado com controle (0 µM) como indicado por Two-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni.  
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Figura 7 - Efeito do tratamento com ezetimiba na ex pressão de RNAm do ABCA1 ,   

ABCG1 , SCARB1 , NR1H2 e NR1H3 em células HepG2   
Nota: qPCR dos genes foi realizada a partir de RNA total extraído das células HepG2 tratadas com 
ezetimiba (0,5 a 5 µM) e controle (0 µM). Valores (média±SEM, n =3) calculados com a fórmula 2-

∆∆CT. * p<0,05 e ** p<0,01 quando comparado com controle (0 µM) como indicado por Two-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. 

 

 

Como as estatinas causaram um aumento da expressão de RNAm do ABCG1 

em células HepG2 após 12 e 24 horas de tratamento, nós investigamos o efeito 

delas sobre a expressão de proteína ABCG1 nessas células. Conforme mostrado na 
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Figura 8 , a expressão da proteína ABCG1 em HepG2 não foi significativamente 

alterada após tratamento com atorvastatina ou sinvastatina por 24 horas. 
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Figura 8 - Expressão da proteína ABCG1 em células H epG2 tratadas com estatinas  
Nota: Western blotting foi realizado com proteínas totais extraídas de células HepG2 tratadas com 
atorvastatina (A) ou sinvastatina (B) nas concentrações de 0 a 10 µM por 24 horas. A análise 
densitométrica das bandas de proteínas, normalizadas pela quantidade de B-actina, foi realizada com 
a utilização do software Image J. Os valores representam média±SEM, n=4.  

 

 

4.1.4 Efeito de hipolipemiantes na expressão de RNA m em células Caco-2 

 

O tratamento com atorvastatina ou sinvastatina, nas concentrações de 0,01 a 

1 µM, por 12 ou 24 horas,  não alterou a expressão de RNAm do SCARB1 em 

células Caco-2 (Figura 9 ). A expressão do ABCG1 também não foi alterada após 

tratamento com as estatinas, embora se tenha observado uma tendência à redução 

da sua transcrição após tratamento com sinvastatina (p=0,07) (Figura 9 ). 

Por outro lado, os valores de expressão de RNAm do gene ABCA1 foram 

reduzidos após 12 e 24 horas de tratamento com atorvastatina em 0,1 (12 h: 

0,55±0,06 vérsus 1,00±0,02, p<0,01; 24 h: 0,64±0,08 vérsus 1,00±0,01, p<0,05) e 1 

µM (12 h: 0,58±0,04 vérsus 1,00±0,02, p<0,01; 24 h: 0,58±0,10 vérsus 1,00±0,01, 

p<0,05) (Figura 9 ).   

Da mesma forma, a redução da transcrição do ABCA1 foi observada após os 

tratamentos com sinvastatina com 0,01 (12 h: 0,59±0,02; 24 h: 0,62±0,04); 0,1 (12 h: 

0,50±0,01; 24 h: 0,59±0,14) e 1 µM (12 h: 0,54±0,06; 24 h: 0,55±0,15) quando 

comparados ao controle (12 h: 1,00±0,11; 24 h: 1,00±0,15, p<0,05) (Figura 9 ).  
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Figura 9 - Efeito do tratamento com estatinas na ex pressão de RNAm do ABCA1  
ABCG1  e SCARB1  em células Caco-2   

Nota: qPCR dos genes foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com 
atorvastatina ou sinvastatina (0,01 a 1 µM) e controle (0 µM) por 12 e 24 horas. Valores (média±SEM, 
n=3) calculados com a fórmula 2-∆∆CT. * p<0,05, ** p<0,01 quando comparado com controle (0 µM) 
como indicado por Two-way ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. 
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No intuito de verificar se o efeito sobre a expressão do ABCA1, do ABCG1 e 

do SCARB1 eram reproduzidos em experimentos com outros hipolipemiantes, nós 

também avaliamos o efeito da ezetimiba (0,5 a 5 µM) sobre a expressão de RNAm 

dos genes em células Caco-2 tratadas por 12 ou 24 horas. Conforme demonstrado 

na Figura 10 , esse tratamento não alterou a expressão de nenhum dos transcritos 

analisados.  

Quando avaliamos a associação das duas classes de medicamentos, o 

tratamento com ezetimiba (2,5 ou 5 µM) e sinvastatina (1 µM) por 24 horas diminuiu 

a expressão de ABCA1 e não alterou a de SCARB1 (Figura 11 ). Além disso, esse 

tratamento também diminuiu a transcrição de ABCG1 (Figura 11 ), efeito que se 

havia manifestado como uma tendência após o tratamento com sinvastatina isolada. 

 

Figura 10 - Efeito do tratamento com ezetimiba na e xpressão de RNAm do ABCA1  
ABCG1  e SCARB1  em células Caco-2   

Nota: qPCR dos genes foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com 
ezetimiba (0,5 a 5 µM) e controle (0 µM) por 12 e 24 horas. Valores (média±SEM, n=4) calculados 
com a fórmula 2-∆∆CT. 
 

 

Figura 11 - Efeito do tratamento com ezetimiba e si nvastatina na expressão de RNAm 
do ABCA1 , ABCG1  e SCARB1  em células Caco-2   

Nota: qPCR dos genes foi realizado a partir de RNA total extraído das células Caco-2 tratadas com 
ezetimiba (2,5 e 5 µM) em combinação com sinvastatina (1 µM) e controle (0 µM) por 24 horas. 
Valores (média±SEM, n=3 ou 4) calculados com a fórmula 2-∆∆CT. * p<0,05 quando comparado com 
controle (0 µM) como indicado por One-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey. 
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4.2 Estudos in vivo 

 

4.2.1 Dados basais dos pacientes e resposta aos tra tamentos farmacológicos 

 

De todos os indivíduos selecionados (71HC e 50NL), 52% declararam não 

estar tomando qualquer tipo de medicamento desde o momento da triagem; nenhum 

deles estava sob tratamento com hipocolesterolemiantes. Na Tabela  2 são 

apresentados os dados dos indivíduos incluídos no estudo. As médias de idade, de 

pressão sanguínea sistólica e diastólica e de índice de massa corpórea (IMC) foram 

maiores em pacientes HC quando comparados aos NL (p<0,05). Indivíduos HC, 

quando comparado aos NL, também apresentaram maiores proporções de mulheres 

em menopausa ou de histórico de doença arterial coronariana (DAC) (p<0,05). Por 

outro lado, as distribuições de gênero, proporções de fumantes e a prática de 

exercício físico foram similares entre os grupos (p>0,05). É importante mencionar 

que, para esse estudo, foram considerados fumantes indivíduos que fumam ou que 

pararam de fumar há menos de 4 anos; como atividade física foi considerada a 

prática de exercício aeróbico por, no mínimo, duas horas por semana e como 

histórico de DAC foi considerada a história familiar prévia de infarto agudo do 

miocárdio ou angina. 

Ainda com relação aos resultados apresentados na Tabela  2, como esperado, 

indivíduos HC apresentaram concentrações séricas de lipídeos superiores às dos 

indivíduos NL (p<0,001), com exceção dos valores de HDL-C e apo AI que foram 

similares entre os grupos.  
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Tabela 2 – Características clínicas, variáveis antropométricas e perfil lipídico 

sérico basal dos indivíduos estudados 

Variável NL  

(50) 

HC  

(71) 

p 

Idade (anos) 45±1 54±1 <0,001 

Pressão sanguínea sistólica (mmHg) 114±2 127±2 <0,001 

Pressão sanguínea diastólica (mmHg) 70±1 80±2 <0,001 

IMC (kg/m2) 25±0,4 26±0,3 0,007* 

Gênero 

(Masculino/Feminino)(%) 

24/76 35/65 0,264 

Mulheres na menopausa (%) 26 70 <0,001 

Fumante (%) 24 22 0,975 

Prática de atividade física (%) 42 49 0,544 

Histórico de DAC (%) 34 56 0,025 

Perfil lipídico basal     

CT (mg/dL) 175±2 271±3 <0,001 

TG (mg/dL) 74±4 143±7 <0,001 

HDL-C (mg/dL) 58±2 60±2 0,687 

LDL-C (mg/dL) 101±2   182±3 <0,001* 

Apo AI (mg/dL) 144±4 147±3 0,847 

Apo B (mg/dL) 89±3   135±4 <0,001 

Nota: Número de indivíduos em parênteses. Variáveis contínuas são apresentadas como média±SEM 
e foram comparadas por Teste t de Student* ou Teste de Mann-Whitney. Variáveis categóricas 
foram comparadas por qui-quadrado (χ2). Apo AI, apolipoproteína AI; Apo B, apolipoproteína B; CT, 
colesterol total; DAC, doença arterial coronariana; HC, indivíduos hipercolesterolêmicos; HDL-C, 
colesterol da lipoproteína de alta densidade; IMC, índice de massa corpórea; LDL-C, colesterol da 
lipoproteína de baixa densidade; NL, indivíduos normolipidêmicos; TG, triglicerídeos.  
 

 

A eficácia dos tratamentos com atorvastatina e com sinvastatina e/ou 

ezetimiba foi observada pela redução dos valores dos lipídeos plasmáticos, 

conforme Figura  12 e Tabela  3.    

Houve redução significativa (p<0,05) das concentrações séricas de 

colesterol total, LDL-C, triglicerídeos, apo B e inclusive do HDL-C após tratamento 

com atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas) (Figura 12 ). Após a terapia com ezetimiba 

(10 mg/dia/4 semanas), sinvastatina (10 mg/dia/8 semanas)  e com a combinação 

dos dois fármacos (10 mg de cada/dia/4 semanas), também houve redução 

gradativa desses parâmetros, com exceção dos valores séricos de HDL-C, que não 
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variaram, e de triglicerídeos, os quais foram reduzidos após tratamento com 

sinvastatina e sinvastatina associada com ezetimiba (p<0,05), porém não após o 

tratamento com ezetimiba isolada (Tabela 3 ). Não foram observadas diferenças 

significativas nas concentrações séricas de apo AI com os tratamentos (p>0,05).  

As atividades das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e creatino 

quinase (CK) séricas não variaram com as terapias farmacológicas (p>0,05, 

dados não mostrados) sugerindo, portanto, que nas doses utilizadas e durante 

os períodos de estudo, o ezetimba e as estatinas não promoveram 

hepatotoxicidade ou miotoxicidade.  
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Figura 12 - Parâmetros bioquímicos séricos dos indi víduos hipercolesterolêmicos, 

antes e após tratamento com atorvastatina (10 mg/di a/4semanas) 
Nota: Valores são apresentados como media±SEM dos dados (n=48). *p=0,001 e **p<0,001 
calculados pelos testes t de Student ou de Wilcoxon, ambos para amostras pareadas. Apo AI, 
apolipoproteína AI; Apo B, apolipoproteína B; CT, colesterol total; HDL-C, colesterol da lipoproteína 
de alta densidade; LDL-C, colesterol da lipoproteína de baixa densidade;.TG, triglicerídeos.  
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Tabela 3 – Parâmetros bioquímicos dos indivíduos hipercolesterolêmicos, 

antes e após tratamento com ezetimiba e sinvastatina 

Variável 
(mg/dL) 

Basal Eze Sinva Eze+Sinva p 

CT  271±5  226±7 207±7 178±7 <0,001* 

LDL-C 181±5 137±5 122±6 93±6 <0,001* 

HDL-C 60±2 62±2 60±3 60±3 0,093** 

TG  146±12 136±13 123±11 123±12 0,009* # 

Apo AI  147±5 147±5 147±6 152±5 0,643** 

Apo B  120±4 97±4 88±4 74±5 <0,001* 

Nota: Valores são apresentados como media±SEM dos dados (n=23) e comparados por: (*) One-way 
ANOVA de medidas repetidas seguido pelo teste de Tukey ou (**) ANOVA de medidas repetidas on 
Ranks de Friedman. #Os valores de triglicerídeos foram significativamente reduzidos somente quando 
comparados os valores basais com aqueles após tratamento com sinvastatina isolada ou com a 
terapia combinada. Apo AI, apolipoproteína AI; Apo B, apolipoproteína B; CT, colesterol total; Eze, 
ezetimiba; HDL-C, colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C, colesterol da lipoproteína de 
baixa densidade; Sinva, sinvastatina; TG, triglicerídeos. 
 

 

4.2.2 Expressão de RNAm basal em CMSP  

 

O perfil de expressão gênica foi avaliado nas CMSP dos indivíduos 

pertencentes aos grupos NL (n=50) e HC (n=71), sendo a ordem de expressão dos 

genes, nos dois grupos, a seguinte (Figura 13 ): 

NR1H2=ABCG1>>>SCARB1=ABCA1>>NR1H3 

Entre indivíduos NL e HC, as expressões de RNAm basais dos genes ABCA1, 

SCARB1 e ABCG1 foram similares, embora para o ABCG1 tenha havido uma 

tendência de maior expressão em HC (p=0,067). Por outro lado, foi significativa a 

maior transcrição de NR1H2 e NR1H3 em indivíduos HC, quando comparados aos 

NL (p<0,05).  
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Figura 13 - Perfil de expressão de RNAm basal dos g enes estudados em CMSP 
Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Cada símbolo representa o valor médio da duplicata de uma amostra, calculado com 
a fórmula 2-∆CT e a linha horizontal representa a mediana dos dados. Valores no eixo Y em escala log. 
Valores de p calculados com o teste de Mann-Whitney. CMSP, células mononucleares do sangue 
periférico; HC, Indivíduos hipercolesterolêmicos, n=71; NL, indivíduos normolipidêmicos, n=50; 
RNAm, RNA mensageiro.  
 

 

A análise de correlação entre a expressão basal de RNAm em CMSP de 

indivíduos normo e hipercolesterolêmicos revelou uma correlação positiva entre os 

genes ABCA1 e ABCG1 (Figuras 14 e 15 ). Correlações entre a expressão de 

SCARB1 e ABCA1 ou ABCG1 foram encontradas somente em normolipidêmicos 

(Figura 14 ); por outro lado, NR1H2 e NR1H3 foram positiva e significativamente 

correlacionados entre si mas não com os outros genes estudados somente nos 

indivíduos HC (Figura 15 ).  

Cabe observar que os coeficientes de correlação de Spearman entre o 

ABCA1 e ABCG1 foram mais fortes tanto em normocolesterolêmicos (rs=0,790; 

Figura 14 ) quanto em hipercolesterolêmicos (rs=0,841; Figura 15 ) (p<0,001).  

Nenhuma correlação significativa foi encontrada entre a expressão gênica e o 

perfil lipídico sérico (dados não mostrados). É importante ressaltar que, neste 

estudo, foram somente considerados valores de coeficientes de correlação maiores 

ou iguais a 0,5. 
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Figura 14 - Correlação entre a expressão de RNAm do s genes ABCA1 e ABCG1 (A), 
ABCA1 e SCARB1 (B) e ABCG1 e SCARB1 (C) em CMSP de indivíduos 
normolipidêmicos 

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT (n=50). Valores de p calculados pelo teste de 
Correlação de Spearman. CMSP, células mononucleares do sangue periférico; rs, Coeficiente de 
correlação de Spearman; RNAm, RNA mensageiro.  
 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Correlação entre a expressão de RNAm ba sal dos genes ABCA1 e ABCG1 
(A), e NR1H2 e NR1H3 (B) em CMSP de indivíduos hipe rcolesterolêmicos 

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT (n=71). Valores de p calculados pelo teste de 
Correlação de Spearman. CMSP, células mononucleares do sangue periférico; rs, Coeficiente de 
correlação de Spearman; RNAm, RNA mensageiro.   
 

 

4.2.3 Efeito de hipolipemiantes sobre a expressão d e RNAm em CMSP  

 

O tratamento com atorvastatina (10mg/dia/4semanas) reduziu em 21% a 

média de expressão do RNAm do ABCA1 e em 24% do ABCG1 (p<0,05) (Figura 

16). Para o SCARB1, NR1H2 e NR1H3 não houve alteração da expressão gênica 

após o tratamento farmacológico (p>0,05) (Figura 16 ).  
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Figura 16 - Efeito do tratamento com atorvastatina na expressão do ABCA1 , ABCG1 , 
SCARB1 , NR1H2 e NR1H3 em CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos 

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT. A linha horizontal representa a mediana dos 
dados (n=48). Valores no eixo Y em escala log e valores de p calculados pelo teste de Wilcoxon para 
amostras pareadas. CMSP, células mononucleares do sangue periférico; Basal ou Atorva, indivíduos 
hipercolesterolêmicos antes ou após o tratamento com atorvastatina; RNAm, RNA mensageiro.  
 

 

Para verificar se os efeitos observados sobre a transcrição dos genes é 

dependente da estatina ou da classe de hipolipemiantes utilizada no tratamento, nós 

também avaliamos o efeito do tratamento com ezetimiba (10mg/dia/4 semanas), 

sinvastatina (10mg/dia/8 semanas) e ezetimiba com sinvastatina (10mg/dia/4 

semanas) sobre a expressão de RNAm do ABCA1, ABCG1, SCARB1, NR1H2 

e NR1H3. 

Como o tratamento com atorvastatina, também o tratamento com 

sinvastatina e ezetimiba, isoladas ou não, reduziu a expressão do ABCA1 e do 

ABCG1 (p<0,05) e não modificou a expressão dos outros genes avaliados 

(Figura 17 ).  

Comparados aos valores basais, houve redução de transcrição do 

ABCA1 em cerca de 28% após o tratamento com ezetimiba ou sinvastatina e 

39% após o tratamento combinado (p<0,05). De forma semelhante, a ezetimiba 

reduziu em 33% a expressão do ABCG1, a sinvastatina 28% e os dois 

fármacos juntos reduziram em 39% (p<0,05).  

Embora não tenha sido indicado na figura, é importante comentar que a 

terapia combinada reduziu significativamente a expressão dos dois genes 

(ABCA1 e ABCG1) quando comparada ao tratamento com ezetimiba. Além 
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disso, a terapia combinada comparada ao tratamento com sinvastatina isolada 

também reduziu a transcrição do ABCG1.  

 

Figura 17 - Expressão de RNAm do ABCA1 , ABCG1 , SCARB1 , NR1H2 e NR1H3 em 
CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos (n=23), an tes e após o 
tratamento com ezetimiba e sinvastatina 

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT. A linha horizontal representa a mediana dos 
dados (n=23). Valores no eixo Y em escala log. p<0,05 com relação ao tempo basal, após teste 
ANOVA de medidas repetidas on Ranks de Friedman seguido pelo teste Student-Newman-Keuls. 
CMSP, células mononucleares do sangue periférico; Eze, ezetimiba; Sinva, sinvastatina; RNAm, RNA 
mensageiro.  
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As análises de correlação de Spearman entre a expressão de RNAm dos 

genes em CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos após o tratamento com 

atorvastatina, sinvastatina e/ou ezetimiba podem ser observadas nas Figuras 18 e 

19. De um modo geral, o perfil de correlação se manteve igual ao observado antes 

do tratamento (Figura 15  anterior), com exceção das correlações entre os genes 

ABCA1 ou ABCG1 e SCARB1 que foram significativas somente após o tratamento 

com atorvastatina (rs>0,5 e p<0,05). 

Foram também analisadas as correlações entre as expressões de RNAm dos 

genes com as do perfil lipídico sérico de indivíduos HC após a terapia com 

hipolipemiantes mas não foi encontrado nenhum resultado significativo (dados não 

mostrados).  

 

Figura 18 - Correlação entre a expressão de RNAm do s genes ABCA1 e ABCG1 (A), 
ABCA1 e SCARB1 (B), ABCG1 e SCARB1 (C) e NR1H2 e NR 1H3 (D) em 
CMSP de indivíduos hipercolesterolêmicos após o tra tamento com 
atorvastatina 

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT (n=48). Valores de p calculados pelo teste de 
correlação de Spearman. CMSP, células mononucleares do sangue periférico; rs, coeficiente de 
correlação de Spearman; RNAm, RNA mensageiro.  
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Figura 19 - Correlação entre a expressão de RNAm do s genes ABCA1 e ABCG1 e 
NR1H2 e NR1H3 em CMSP de indivíduos hipercolesterol êmicos após o 
tratamento com ezetimiba e sinvastatina 

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT (n=23). Valores de p calculados pelo teste de 
correlação de Spearman. CMSP, células mononucleares do sangue periférico; Eze, ezetimiba; Sinva, 
sinvastatina; rs, Correlação de Spearman; RNAm, RNA mensageiro.  
 

 

4.2.4 Associação entre expressão de RNAm e polimorf ismos C-14T e R219K do 

ABCA1  

 

A relação entre os polimorfismos C-14T e R219K sobre a expressão gênica 

do ABCA1 em CMSP foi pesquisada neste estudo. As frequências dos alelos -14T e 

219K e suas influências no perfil lipídico destes indivíduos já foram publicadas pelo 

nosso grupo (GENVIGIR et al., 2008). 

Análises comparativas entre os grupos NL e HC não revelaram alteração na 

transcrição do ABCA1 associada com a presença dos polimorfismos estudados 

(p>0,05, dados não mostrados). Em indivíduos NL não houve associação entre a 

expressão basal de RNAm do ABCA1 e o polimorfismo C-14T (Figura 20 ). No 

entanto, em indivíduos HC, observou-se maior expressão gênica basal em 

portadores do alelo raro -14T (genótipos CT+TT) quando comparados aos indivíduos 

portadores do genótipo -14CC (p=0,034). Porém, esta diferença de expressão de 

RNAm entre os diferentes genótipos desapareceu após o tratamento com 

atorvastatina (p=0,926) (Figura 20 ).  
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Para o polimorfismo R219K, nenhuma diferença de expressão do ABCA1 foi 

observada em indivíduos NL ou HC (Figura 21 ). Embora não destacado nas figuras, 

após o tratamento com a atorvastatina, a diminuição da expressão de RNAm do 

ABCA1 em CMSP foi independente dos polimorfismos analisados (p<0,05). 

 

Figura 20 - Efeito do polimorfismo C-14T do ABCA1 sobre a expressão gênica em 
CMSP de indivíduos normolipidêmicos (NL) e hipercol esterolêmicos 
antes (Basal) e após o tratamento com atorvastatina  (Atorva)   

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores calculados com a fórmula 2-∆CT. Valores no eixo Y em escala log e valores de 
p calculados com o teste de Mann-Whitney. Os Box plots indicam a mediana, distância interquartílica 
e os valores extremos (círculos, percentis 10 e 90). CMSP, células mononucleares do sangue 
periférico; RNAm, RNA mensageiro.  
 

Figura 21 - Efeito do polimorfismo R219K do ABCA1 sobre a expressão gênica em 
CMSP de indivíduos normolipidêmicos (NL) e hipercol esterolêmicos 
antes (Basal) e após o tratamento com atorvastatina  (Atorva)   

Nota: A expressão de RNAm de cada gene foi medida por qPCR e normalizada com o controle 
endógeno UBC. Valores  calculados com a fórmula 2-∆CT. Valores no eixo Y em escala log  e valores 
de p calculados com o teste de Mann-Whitney. Os Box plots indicam a mediana, distância 
interquartílica e os valores extremos (círculos, percentis 10 e 90). CMSP, células mononucleares do 
sangue periférico; RNAm, RNA mensageiro.  
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5 DISCUSSÃO  

 

 

A relação inversa entre o HDL-C sérico e o risco de eventos cardiovasculares 

já é bem conhecida. O aumento de 1mg/dL nos valores de HDL-C pode ser 

associado com diminuição de 2% no risco de DAC em homens e 3% em mulheres 

(GORDON et al., 1989). Segundo Asztalos (2004), a heterogeneidade de respostas 

observadas em monoterapias com estatinas, com relação ao HDL-C sérico, pode ser 

uma possível explicação para o fato de alguns pacientes em tratamento com 

estatinas terem eventos coronarianos, apesar da redução nas concentrações de 

LDL-C. Por isso, entender como os hipolipemiantes podem influenciar a expressão 

de genes envolvidos no transporte reverso do colesterol (TRC) é de grande 

interesse. 

O presente estudo avaliou o efeito de medicamentos hipolipemiantes 

(estatinas e ezetimiba) na expressão dos transportadores ABCA1 e ABCG1, do 

receptor SRBI (SCARB1), e dos fatores de transcrição LXR-α (NR1H3) e LXR-β 

(NR1H2), os quais estão envolvidos no metabolismo da HDL (OOSTERVEER et al., 

2010; VAN DER VELDE, 2010). Os estudos foram realizados tanto in vitro, 

utilizando-se as linhagens celulares HepG2 e Caco-2, como in vivo, com CMSP de 

indivíduos NL e HC tratados com atorvastatina (10 mg/dia/4 semanas), sinvastatina 

(10 mg/dia/8 semanas), ezetimiba (10 mg/dia/4 semanas) ou com a combinação de 

sinvastatina e ezetimiba. 

O perfil de expressão gênica nas linhagens celulares diferiu do observado em 

CMSP. Nas linhagens Caco-2 e HepG2, o SCARB1 foi o gene mais expresso, 

seguido pelo ABCA1 na Caco-2 ou, na  HepG2, pelos genes  NR1H2 e NR1H3, os 

quais foram, respectivamente, 8 e 5 vezes mais expresso que o ABCG1, ao passo 

que o ABCA1 apresentou a menor expressão nesta  linhagem hepática. Nas CMSP 

o ABCG1 e o NR1H2  foram mais expressos do que o ABCA1 e o SCARB1, os quais 

não diferiram entre si e foram mais expressos que o NR1H3. 

Parcialmente concordante com nossos achados, em monócitos de sangue 

periférico de indivíduos saudáveis ou com diabete melito, a expressão do ABCG1 foi 

a maior, seguida pela do ABCA1 e do SCARB1, em menor grau (LI; XU; GU, 2009; 

ZHOU et al., 2008). Ao contrário dos nossos achados, em CMSP de doadores 

saudáveis, o NR1H2 foi menos expresso que o NR1H3 (DIBLASIO-SMITH et al., 
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2008). Esta diferença pode ser devida ao status do colesterol sanguíneo dos 

indivíduos estudados. O gene de referência usado nos ensaios de qPCR também 

pode ter contribuído para os diferentes resultados. Enquanto o GAPDH foi usado no 

estudo de DiBlasio-Smith e colaboradores (2008), nós selecionamos o gene UBC 

como o gene mais estável para as nossas condições experimentais. Já foram 

reportados na literatura trabalhos com resultados  diferentes em razão da escolha do 

gene de referência usado (HUGGETT et al., 2005). Por isso, a validação dos ensaios 

de estabilidade e expressão para o gene constitutivamente expresso em diferentes 

condições experimentais é muito importante (VANDESOMPELE et al., 2002). 

Concordante com nosso achado em células Caco-2, o ABCA1 foi mais 

expresso que o ABCG1 em enterócitos de hamsters (FIELD; BORN; MATHUR, 

2004) e, considerando-se que a HepG2 é uma linhagem derivada de carcinoma 

hepatocelular, a grande diferença de expressão basal entre ABCG1 e ABCA1 

observada nestas células (384 vezes), comparada às CMSP (2 vezes), está de 

acordo com o descrito por Moustafa e colaboradores (2004). Os autores 

demonstraram que, em tecido hepático de pacientes portadores de carcinoma 

hepatocelular, a expressão de ABCA1 foi menor e a de ABCG1 foi maior, em região 

de tecido tumoral, quando comparada com a região não-tumoral (MOUSTAFA et al., 

2004). 

Nós avaliamos a expressão do ABCA1, ABCG1 e SCARB1 em células HepG2 

e Caco-2 tratadas com diferentes concentrações  de atorvastatina cálcica (0-10 µM), 

sinvastatina ácida (0-10 µM) ou ezetimiba (0-5 µM) por  até 24 horas. As 

concentrações e tempos escolhidos não causaram nenhum efeito tóxico para as 

células. Nossos resultados mostraram que o efeito das estatinas sobre a expressão 

dos genes, avaliados nesse estudo, é independente do tipo de estatina utilizada no 

tratamento, o que demonstra um efeito decorrente da inibição da HMGCoA redutase. 

Além disso, diferentemente dos estudos com CMSP (discussão adiante), os 

hipolipemiantes estudados causaram diferentes respostas sobre a expressão dos 

genes ABCA1 e ABCG1 e suas transcrições não foram correlacionadas (dados não 

mostrados).  

Na linhagem celular HepG2, as estatinas e a ezetimiba não alteraram a 

expressão do gene ABCA1 e o mesmo efeito foi observado em células Caco-2 

tratadas com ezetimiba isolada. No entanto, as estatinas e o tratamento combinado 
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(sinvastatina e ezetimiba) reduziram a expressão de RNAm do ABCA1 em células 

Caco-2.  

Assim como nós, outros autores não constataram alterações de expressão de 

RNAm e, além disso, de proteína ABCA1 em células HepG2 e em tecido hepático de 

camundongos tratados com pravastatina (ANDO et al., 2004). O tratamento com 

fluvastatina (20mg/dia) ou atorvastatina (80mg/dia), por quatro semanas antes da 

cirurgia, também não modificou a expressão hepática de ABCA1, em indivíduos 

normocolesterolêmicos portadores de cálculo biliar (PARINI et al.; 2008).  

Tamehiro e colaboradores (2007), além de relatarem a invariabilidade da 

expressão de RNAm e de proteína ABCA1 em  células de hepatoma de ratos 

(McARH7777) tratadas com compactina, também observaram que o tratamento com 

compactina diminuiu a transcrição de ABCA1 em linhagem celular de fibroblastos 

(Rat2) e que o tratamento com pravastatina e colestimide (uma resina sequestrante 

de ácido biliar) diminuiu a expressão de ABCA1 em tecido intestinal de ratos. 

Segundo os autores, existem diferentes transcritos do ABCA1 e eles são 

diferentemente expressos nos diversos tecidos, o que faz com que as células 

periféricas (fibroblastos) ou intestinais tenham diminuição da expressão do ABCA1, 

enquanto as células hepáticas permanecem com a quantidade constante do 

transcrito após o tratamento com estatinas. Esta invariabilidade em tecido hepático é 

resultado de dois eventos distintos, a saber:  

(1) Diminuição de um transcrito do ABCA1 que é regulado por LXRE: a 

diminuição de oxiesteróis ligantes de LXR resulta na diminuição da taxa de ativação 

do gene. Além de estar presente nas células hepáticas, este transcrito é o único 

presente em células intestinais e é o dominante em fibroblastos;  

(2) Aumento de outro transcrito responsivo ao SREBP-2, um fator de 

transcrição que é clivado a uma forma ativa em resposta à depleção de colesterol 

celular (induzida pela compactina, neste caso) (GOLDSTEIN; DEBOSE-BOYD; 

BROWN, 2006) e se liga aos elementos responsivos a esteróis presentes no 

ABCA1, ativando o gene.  

Ainda segundo Tamehiro e colaboradores (2007), estes dois tipos de 

transcritos foram predominantes em tecido hepático humano. Nossos achados foram 

concordantes com os desses autores, uma vez que houve invariabilidade da 

expressão de ABCA1 em HepG2 e diminuição em Caco-2, após tratamento com 

atorvastatina e sinvastatina.  
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Ando e colaboradores (2004) também sugeriram em seu trabalho a existência 

de um equilíbrio na taxa de expressão de ABCA1 em tecido hepático. Segundo os 

autores o aumento da expressão do LXRα pela pravastatina poderia compensar a 

supressão da sua atividade. Os autores verificaram um aumento na expressão de 

RNAm do gene codificante de LXRα em tecido hepático de camundongos tratados 

com pravastatina por 24 horas ou 2 semanas, mas não em HepG2 tratada com o 

fármaco por 8 horas (10 µM). Nós verificamos que o aumento na expressão de 

RNAm dos genes NR1H3 e NR1H2 em células HepG2 só foi evidenciado após 12 ou 

24 horas de tratamento com 10 µM de atorvastatina. No entanto, esta hipótese dos 

autores precisa ser mais bem avaliada, uma vez que o aumento da transcrição não 

significa necessariamente um aumento da tradução desses fatores de transcrição e, 

além disso, não é o fator de transcrição em si, mas sim ele ativado por oxiesteróis 

que tem o potencial de afetar a transcrição gênica. Isso parece ser evidente, visto 

que nós observamos, neste trabalho, que não houve correlação significativa entre as 

expressões de RNAm dos LXRs e ABCA1, ABCG1 ou SCARB1. 

Ao contrário, outros autores observaram que, em células HepG2 e em células 

Fu5AH (hepatoma de ratos), a pitavastatina e a fluvastatina aumentaram a 

expressão de RNAm do ABCA1 ou melhoraram o efluxo de lipídeos mediado pela 

ABCA1 (MAEJIMA et al., 2004; SONE et al., 2004; ZANOTTI et al.,2004). Maejima e 

colaboradores (2004) sugeriram que o aumento de expressão do ABCA1 resulta do 

efeito combinado da redução de geranilgeranilpirofosfato (intermediário da via do 

mevalonato e antagonista do LXR) e da supressão da atividade do LXR, que eles 

acreditam ser temporária, pois a inibição da HMGCoA levaria a um aumento de 

expressão de RLDL com consequente captação de LDL e restauração do colesterol 

intracelular e da ativação de LXR. Cabe acrescentar que Sone e colaboradores 

(2004) analisaram a expressão de RNAm em HepG2 por Northern blotting, um 

método menos sensível que o qPCR em tempo real. 

Com relação ao tratamento com ezetimiba, consistente com nossos 

resultados, a expressão de Abca1 em tecido hepático de camundongos alimentados 

com dietas que contêm diferentes conteúdos de colesterol (0,02 a 1,00% m/m) não 

foi afetada pelo tratamento com um análogo do ezetimiba (REPA; DIETSCHY; 

TURLEY, 2002). Já, em tecido intestinal, Field, Watt e Mathur (2008) demonstraram 

que, em células Caco-2 diferenciadas, o efluxo de colesterol mediado pela ABCA1 

foi independente da função normal do transportador NPC1L1 e, assim como nós, 
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demonstraram que a ezetimiba não alterou a transcrição de ABCA1. Além disso, 

nessas mesmas células diferenciadas, outros autores observaram que, após 

supressão do gene NPC1L1, a expressão de ABCA1 não foi alterada (SANÉ et al., 

2006). No entanto, outro trabalho relatou uma diminuição de expressão do ABCA1 

em células Caco-2 tratadas com ezetimiba (DURING; DAWSON; HARRISON, 2005) 

e há algumas possíveis explicações para os diferentes achados. Primeiro, os autores 

realizaram os experimentos com o comprimido macerado, enquanto nós utilizamos o 

princípio ativo puro; segundo, não está claro, mas parece que os autores trataram as 

células com 24 µM de ezetimiba, concentração quase 5 vezes maior do que a 

utilizada por nós; terceiro, ao contrário de nós, o trabalho foi realizado com células 

Caco-2 diferenciadas e, finalmente, durante os experimentos com ezetimiba, os 

autores mantiveram as culturas celulares em meio DMEM livre de soro fetal bovino, 

enquanto nós utilizamos este componente a 10%. Esta última hipótese concorda 

com estudos prévios mostrando que o tratamento com o SCH 58053, um análogo da 

ezetimiba, não alterou a expressão de Abca1 da mucosa jejunal de camundongos 

alimentados com dieta rica em colesterol (1,0 % m/m), no entanto, causou uma 

diminuição da expressão do gene quando a quantidade de colesterol da dieta foi 

menor (0,02 % m/m) (REPA; DIETSCHY; TURLEY, 2002). É importante enfatizar 

aqui que a concentração máxima de ezetimiba utilizada em nossos estudos, não 

obstante menor do que a utilizada por outros autores, foi uma condição estabelecida 

pela companhia farmacêutica que gentilmente forneceu o princípio ativo 

(Merck/Schering-Plough., NJ, EUA). 

Há ainda uma outra possível explicação para as diferenças entre nossos 

resultados e os de During, Dawson e Harrison (2005): o gene de referência 

endógena utilizado nos experimentos de qPCR. Em nossos experimentos, avaliamos 

e selecionamos o HMBS como um gene estável para os experimentos com as 

células Caco-2, conforme descrito anteriormente. No entanto, During, Dawson e 

Harrison (2005) observaram uma tendência à diminuição da expressão deste gene 

(aproximadamente 54%) nas células Caco-2 tratadas com ezetimiba. 

Análises realizadas por Northern blotting revelaram que a expressão de 

RNAm do SCARB1 em enterócitos humanos e em células Caco-2 diferenciadas são 

comparáveis à de fígado humano (HAUSER et al., 1998), mostrando então que a 

linhagem Caco-2 pode ser um bom modelo para estudo desse gene. Tanto as 
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estatinas quanto a ezetimiba não alteraram a expressão do gene SCARB1 nas 

linhagens celulares analisadas.  

As estatinas e a ezetimiba induziram a expressão do ABCG1 em HepG2, mas 

não em Caco-2, onde houve, inclusive, uma tendência à redução da expressão de 

RNAm após tratamento com a sinvastatina, efeito que se tornou significativo após o 

tratamento combinado com ezetimiba. O aumento de expressão do RNAm do 

ABCG1 em HepG2 foi observado após tratamento de 12 ou 24 horas com 1 e 10µM 

de atorvastatina e, também, após 24 horas de tratamento com 1 e 10µM de 

sinvastatina. No entanto, a expressão da proteína ABCG1 em HepG2 não foi 

significativamente alterada após tratamento com estatinas por 24 horas. Essas 

diferenças podem ser devidas à utilização de métodos com diferentes sensibilidades 

para a detecção de RNAm e proteínas. Sabe-se que a qPCR em tempo real para 

análise de expressão gênica é um método mais sensível do que o Western blotting 

para detecção de proteínas. Outro aspecto importante é que  o efeito sobre o RNAm 

pode não refletir alterações de síntese proteica. Isso pode ocorrer devido ao tempo 

de tratamento, podendo ser que, para as proteínas, haveria necessidade de avaliar 

tempos mais longos. Ou, então, alterações em fatores de regulação de síntese 

proteica podem levar a um desequilíbrio entre a transcrição gênica e a tradução em 

proteínas.  Esse assunto precisa ser mais bem investigado no futuro. 

Na literatura, há uma escassez de trabalhos que avaliam os efeitos dos 

hipolipemiantes sobre a expressão dos genes ABCG1 e SCARB1 de tecido hepático 

ou intestinal. Em cães, espécie sem atividade da CETP, o tratamento com 

atorvastatina também não alterou a expressão proteica de SRBI no fígado (BRIAND 

et al., 2006) e o aumento do efluxo mediado pelo SRBI em células de hepatoma 

Fu5AH tratadas com sinvastatina foi relatado por Franceschini e colaboradores 

(2007). Em três segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo) de hamsters tratados 

com lovastatina e colestiramina (também sequestrante de ácido biliar), quando 

comparados com os animais-controles, houve redução da expressão de ABCG1 

(FIELD; BORN; MATHUR, 2004). Em células Caco-2, During, Dawson e Harrison 

(2005) relataram diminuição da expressão de RNAm do SCARB1 após tratamento 

com ezetimiba; no entanto, como citado acima, discrepâncias com os nossos 

experimentos podem explicar os diferentes resultados. 

Ainda que alguns trabalhos refiram serem lipídeos naturais ou sintéticos os 

moduladores transcricionais de maior efetividade nos genes ABCA1 e ABCG1 (via 
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LXR) (BALDÁN et al., 2006; SCHMITZ; LANGMANN, 2005), a regulação assim 

como a função biológica do ABCG1 ainda não são bem definidas (ITO, 2003; 

LORKOWSKI; CULLEN, 2004). Um estudo mostrou que a expressão do ABCG1 

aumenta aproximadamente 4 vezes mais do que a do ABCA1 em macrófagos 

humanos derivados de monócitos tratados com agonistas de LXR/retinoid X receptor 

(RXR) (ENGEL et al., 2001). Um outro estudo com macrófagos LXR-/-, agonistas de 

PPARγ induziram a expressão de ABCG1, mas não a de ABCA1, mostrando que a 

indução do ABCG1 pode ocorrer também por um processo independente de LXR (LI 

et al., 2004). Além disso, assim como para o ABCA1, são conhecidos vários 

transcritos diferentes para o ABCG1 (KUSUHARA; SUGIYAMA, 2007), o que pode 

alterar sua regulação gênica em diferentes tecidos.  

Resumindo nossos achados in vitro, no presente estudo demonstramos que o 

tratamento com os hipolipemiantes aumentou a quantidade do transcrito ABCG1, 

mas não alterou a do ABCA1 ou SCARB1 em células HepG2. Além do mais, altas 

concentrações de atorvastatina (10 µM) causaram um aumento na expressão de 

RNAm dos genes NR1H3 e NR1H2, enquanto o tratamento com ezetimiba causou 

redução na expressão de NR1H2, mas não na de NR1H3. Já em células Caco-2, o 

tratamento com as estatinas isoladas não alterou a expressão do ABCG1 ou do 

SCARB1, mas diminuiu a do ABCA1. Ainda em Caco-2, o tratamento combinado 

com ezetimiba, mas não a ezetimiba sozinha, diminuiu a transcrição dos genes 

ABCA1 e ABCG1, sem alterar a do SCARB1. Em nenhum desses modelos celulares 

houve correlação significativa entre as expressões de RNAm dos genes avaliados. 

Esses resultados sugerem que a regulação da expressão do ABCA1, do ABCG1 e 

do SCARB1 exercida pelos hipolipemiantes, além de não ser similar, não sofre 

influência direta de alterações na transcrição de LXRs nestas células estudadas.  

O fígado e, em menor extensão, o intestino são os principais sítios de 

formação da HDL (BRUNHAM et al., 2006; YOKOYAMA, 2006) e a ABCA1 é uma 

molécula importante para a geração de partículas nascentes dessa lipoproteína 

(ASZTALOS, 2004; CAVELIER et al., 2006; KRIMBOU; MARCIL; GENEST, 2006; 

LEE; PARKS, 2005). De fato, a ABCA1 intestinal parece colaborar com cerca de 

30% de HDL-C circulante (BRUNHAM et al., 2006). Sabendo que os fármacos 

estudados não alteraram a expressão de RNAm do ABCA1 no tecido hepático e, 

com exceção da ezetimiba na concentração estudada, diminuíram a sua transcrição 

no tecido intestinal, podemos sugerir que os hipolipemiantes não afetam ou afetam 
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apenas levemente a geração de HDL. Este resultado é concordante com dados 

obtidos de estudos clínicos que mostram que as estatinas ou a ezetimiba não 

alteram ou alteram de forma modesta as concentrações séricas de HDL-C ou apo AI, 

principal constituinte da partícula de HDL (BAYS et al., 2008; MCTAGGART; 

JONES, 2008; PEARSON et al., 2005; SVIRIDOV; NESTEL; WATTS, 2007).  

Um estudo prévio sugeriu diferentes funções para o ABCG1 e ABCA1 em 

tecido intestinal (FIELD; BORN; MATHUR, 2004) e parece que o ABCG1 não tem 

papel na absorção lipídica (KENNEDY et al., 2005). Ademais, há indícios na 

literatura de que o ABCG1 em macrófagos tenha importância no efluxo de colesterol 

para partículas maduras de HDL, enquanto que o ABCG1 hepático parece secretar 

colesterol para a bile e modular o colesterol plasmático (ITO, 2003; KUSUHARA; 

SUGIYAMA, 2007; VELAMAKANNI et al., 2007). O aumento da transcrição de 

ABCG1 causado pelos hipolipemiantes em células HepG2 parece, portanto, ser 

importante para o TRC. Todavia, como nenhum efeito foi observado na expressão 

proteica desse transportador, novos estudos precisam ser realizados para maior 

esclarecimento do impacto desses resultados. 

Nós também avaliamos a expressão relativa de RNAm do ABCA1, ABCG1, 

SCARB1, NR1H2 e NR1H3 em CMSP de 50 indivíduos NL e de 71 HC, antes e após 

o tratamento farmacológico, 48 dos quais foram tratados com atorvastatina 

(10mg/dia/ 4semanas) e 23 com ezetimiba (10mg/dia/ 4semanas), sinvastatina 

(10mg/dia/8 semanas) e terapia combinada de ezetimiba e sinvastatina (10mg/dia/ 

4semanas). 

A expressão de RNAm do ABCA1, ABCG1 e SCARB1 em CMSP de 

normolipidêmicos foi similar à expressão basal de hipercolesterolêmicos. Por outro 

lado, os genes NR1H2 e NR1H3 foram mais expressos em CMSP de indivíduos HC 

quando comparados aos indivíduos NL (p<0,05). Outros autores também não 

encontraram diferenças significativas de expressão de ABCA1 e do SCARB1 quando 

compararam indivíduos diabéticos com hiperlipidêmicos (também diabéticos) não 

tratados ou com controles saudáveis (GUAN et al., 2008; LI; XU; GU, 2009; ZHOU et 

al., 2008). De mais a mais, Svensson e colaboradores (2005) constataram que, 

conquanto o SCARB1 seja regulado por estímulo proaterogênico em humanos, não 

houve alteração de expressão de RNAm em macrófagos de indivíduos com 

aterosclerose ou controles saudáveis. No entanto, a expressão de ABCG1 em 

monócitos do sangue periférico foi menor em indivíduos diabéticos quando 
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comparada à de indivíduos controles saudáveis (LI; XU; GU, 2009; ZHOU et al., 

2008). 

Em indivíduos HC, a atorvastatina e a sinvastatina diminuíram a expressão de 

ABCA1 e ABCG1 em CMSP. Contrariamente, a pravastatina não modificou a 

expressão de RNAm e de proteína ABCA1 em leucócitos de camundongos (ANDO 

et al., 2004) e a sinvastatina (5-10mg/dia) aumentou a expressão de RNAm em 

células mononucleares de indivíduos com diabete tipo 2 (GUAN et al., 2008). 

Contudo, cabe ressaltar que o metabolismo do colesterol em humanos difere 

bastante do metabolismo em camundongos e que, no nosso estudo, não foram 

incluídos indivíduos diabéticos, o que pode explicar os diferentes achados. 

O efeito da atorvastatina e da sinvastatina sobre a expressão de RNAm do 

ABCA1 e ABCG1 em CMSP são concordantes com trabalhos realizados in vitro com 

macrófagos murinos e humanos tratados com diferentes tipos de estatinas (ANDO et 

al., 2004; QIU; HILL, 2008; SONE et al., 2004; WONG; QUINN; BROWN, 2004; 

WONG et al., 2008b). Além disso, as estatinas também diminuíram a quantidade de 

proteína e o efluxo de colesterol mediado pela ABCA1 nessas células (QIU; HILL, 

2008; WONG; QUINN; BROWN, 2004; WONG et al., 2008b). O mecanismo de 

redução da expressão e atividade da ABCA1 resulta da inibição da biossíntese de 

colesterol pelas estatinas com consequente redução de oxiesteróis, levando a uma 

diminuição da ativação da transcrição dos genes ABCA1 e ABCG1 (QIU; HILL, 2008; 

WONG et al., 2008a; WONG et al., 2008b). 

A princípio, o efeito inibitório das estatinas sobre a expressão dos 

transportadores ABCs avaliados em CMSP e em macrófagos parece ser pró-

aterogênico. Entretanto, diversos autores (ANDO et al., 2004; WONG; QUINN; 

BROWN, 2004; WONG et al., 2008b) concordam que essa informação precisa ser 

mais bem avaliada, principalmente devido ao benefício clínico dessa classe de 

fármacos. Em macrófagos THP-1 carregados com colesterol, o efeito inibitório da 

compactina sobre a expressão e efluxo da ABCA1 foi perdido (WONG; QUINN; 

BROWN, 2004; WONG et al., 2008b). Llaverias e colaboradores (2004) também 

observaram que a atorvastatina não afeta a expressão de RNAm e proteína ABCA1 

em macrófagos humanos tratados com LDL acetilada. Esses resultados sugerem 

que alterações no status de colesterol celular podem alterar o efeito das estatinas 

sobre a expressão de ABCA1 e ABCG1 e sustentam a necessidade de outros 

estudos para maiores esclarecimentos. 
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Embora os estudos in vitro tenham revelado aumento de expressão de 

SCARB1, em macrófagos humanos e em monócitos em diferenciação, por 

pitavastatina ou atorvastatina (HAN et al., 2004; LLAVERIAS et al., 2006), in vivo 

não observamos efeito de estatinas e ezetimiba sobre a expressão desse gene em 

CMSP de indivíduos HC. Semelhantemente ao que ocorreu em nossos achados, a 

sinvastatina (5-10 mg/dia) não alterou a expressão de SCARB1 em CMSP de 

indivíduos diabéticos (GUAN et al., 2008).  

Corroborando os resultados dos efeitos das estatinas sobre a atividade de 

LXR em macrófagos (WONG et al., 2008b), nossos resultados indicam que, em 

CMSP de HC tratados com hipolipemiantes, a diminuição da transcrição de ABCA1 

ou ABCG1 não foi devida a alterações diretas na expressão de RNAm dos LXRs. 

Isso porque não foram encontradas alterações na expressão de RNAm do NR1H2 e 

NR1H3, nessas células, após o tratamento com atorvastatina ou sinvastatina. Ao 

contrário dos nossos resultados em CMSP, Guan e colaboradores (2008) relataram 

um aumento da expressão de NR1H3 em pacientes diabéticos após tratamento com 

sinvastatina. Em leucócitos murinos, o tratamento com pravastatina também 

aumentou a transcrição do Nr1h3 (ANDO et al., 2004). Mas, como explicado acima, 

esses estudos foram realizados com pacientes diabéticos ou com camundongos, o 

que pode explicar as diferenças encontradas. 

Diferente dos resultados obtidos in vivo, em células HepG2 o tratamento com 

10,0 µM de atorvastatina causou aumento da expressão dos genes NR1H2 e 

NR1H3, como comentado anteriormente. Provavelmente esse resultado se deva ao 

fato de que as células da linhagem hepática foram expostas a concentrações de 

atorvastatina maiores do que aquelas presentes na corrente sanguínea dos 

pacientes tratados. Segundo Mohammadi e colaboradores (1998), assumindo 

completa absorção do fármaco, 10 mg de atorvastatina cálcica resultam em 

concentrações plasmáticas, em um homem de 70kg com volume sanguíneo de 5L, 

de aproximadamente 1,8 µM.  

Interessantemente, nós também demonstramos o efeito inibitório da 

ezetimiba, associado ou não com a sinvastatina, sobre a expressão dos genes 

ABCA1 e ABCG1. Portanto, nossos achados sugerem que o tratamento com 

ezetimiba (10mg/dia/4semanas) pode diminuir a disponibilidade de oxiesteróis, 

ligantes de LXR, em CMSP. No entanto, outros estudos são necessários para 
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confirmar se o mecanismo de ação da ezetimiba sobre a expressão desses genes 

está relacionado ou não com outras vias metabólicas da célula. 

Especialmente em macrófagos, estudos têm mostrado que os genes ABCA1 

e ABCG1 têm sua transcrição regulada de forma similar por várias substâncias ou 

fármacos (SCHMITZ; LANGMANN, 2005). Nesse trabalho, foram observadas 

correlações positivas entre esses dois genes em CMSP de normolipidêmicos e de 

hipercolesterolêmicos, antes ou após as terapias com estatinas e/ou ezetimiba. 

Moustafa e colaboradores (2004) também verificaram forte correlação na expressão 

desses dois genes em leucócitos obtidos de sangue periférico de pacientes 

saudáveis ou portadores de carcinoma hepatocelular.  

Nós não observamos correlação entre as expressões de ABCA1 e ABCG1 em 

CMSP e o perfil lipídico sérico, especialmente HDL-C e apo AI, dos pacientes 

analisados. Provavelmente porque o modelo de células utilizado (CMSP) não seja 

ideal para esta análise. Haghpassand e colaboradores (2001) verificaram, em 

camundongos, que a contribuição da ABCA1 de monócitos/macrófagos para a 

formação de HDL plasmática total era mínima. 

Também avaliamos, neste trabalho, a relação entre a expressão de RNAm do 

ABCA1 e os polimorfismos C-14T e R219K. Interessante é que nós verificamos 

maior expressão basal de ABCA1 em CMSP de indivíduos HC portadores dos 

genótipos -14CT+TT quando comparados aos portadores do genótipo -14CC 

(p=0,034). Em concordância com esse resultado, foi observado que o alelo -14T 

resulta em maior atividade transcricional do ABCA1 em células HepG2, COS-7 e 

Chinese hamster ovary (CHO) (HODOGLUGIL et al., 2005). Esses resultados 

sugerem que o polimorfismo C-14T pode influenciar na regulação da transcrição do 

ABCA1. Tem sido notado que alterações nas regiões promotoras de vários genes 

podem alterar a expressão gênica por mudanças na afinidade ou especificidade de 

ligação dos fatores de transcrição ou ainda por alterações na cinética de transcrição 

(KIM et al., 2005). 

Após o tratamento com atorvastatina, a relação entre a presença do alelo -

14T e o aumento da expressão de RNAm do ABCA1 não foi mantida em indivíduos 

HC. Zwarts e colaboradores (2002) estudaram a associação entre o SNP C-14T e a 

progressão da aterosclerose em pacientes portadores de DAC, tratados com 

pravastatina, e concluíram que o fármaco foi capaz de reverter o efeito de 

progressão da aterosclerose associado ao alelo -14T. 
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Até agora, as mudanças causadas pela presença do SNP C-14T 

permanecem incertas. Embora nós e outros autores (GENVIGIR et al., 2008; TAN et 

al., 2003; ZWARTS et al., 2002) não tenhamos encontrado associação entre o 

polimorfismo C-14T do ABCA1 e alterações nas concentrações de lipídeos 

plasmáticos, a presença do alelo -14T foi associada com o aumento de HDL-C em 

homens turcos ou chineses (HODOGLUGIL et al., 2005; TAN et al., 2003). Um 

estudo realizado em camundongos, deficientes de ABCA1 leucocitária, mostrou que 

a ABCA1 em leucócitos desempenha um papel crítico na proteção contra a 

aterosclerose e os autores sugeriram que outros mecanismos, que operam 

independentemente da HDL plasmática, podem ser responsáveis por esse efeito 

(VAN ECK et al., 2002). 

 

Finalmente, é importante apontar algumas limitações desse estudo. Primeiro, 

nossas análises in vivo foram limitadas a um número pequeno de indivíduos e, por 

conseguinte, são necessários estudos adicionais com maior número de indivíduos 

para confirmar nossos achados. Segundo, como o TRC é um processo complexo e 

que envolve vários tecidos, a escolha de um modelo celular que permita avaliar o 

efeito dos fármacos sobre a expressão de genes envolvidos nesse processo é uma 

tarefa desafiadora, especialmente falando-se de estudos com seres humanos. Nós 

realizamos nossos estudos em CMSP, pois essas células são facilmente acessíveis 

e úteis como biomarcadores da influência dos hipolipemiantes no tecido periférico in 

vivo. Contudo, a expressão dos genes avaliados em CMSP pode não refletir o perfil 

de expressão de macrófagos na parede arterial. Da mesma forma, as linhagens 

celulares HepG2 e Caco-2 não são modelos celulares ideais por serem derivadas de 

hepatoma ou adenocarcinoma colorretal, respectivamente, e também por não 

estarem inseridas em um sistema biológico. No entanto, são linhagens facilmente 

cultiváveis em laboratório.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O perfil de expressão basal dos genes avaliados diferiu nos modelos de 

células humanas periféricas, hepáticas ou intestinais, neste estudo. Em CMSP, os 

genes NR1H2 e ABCG1 foram os mais expressos, seguidos pelos genes SCARB1 e 

ABCA1 e, finalmente, pelo NR1H3. Nas células HepG2, o SCARB1 foi o mais 

expresso, seguido por NR1H2, NR1H3, ABCG1 e ABCA1. O SCARB1 também foi o 

gene mais expresso em células Caco-2, seguido pelo ABCA1 e ABCG1. 

Em CMSP, a hipercolesterolemia não influenciou a expressão basal de RNAm 

do ABCA1, ABCG1 e SCARB1, mas influenciou a transcrição de NR1H2 e NR1H3. 

Além disso, a expressão do ABCA1 foi modulada pela interação entre o polimorfismo 

C-14T e a hipercolesterolemia. Para o polimorfismo R219K nenhuma interação foi 

encontrada. 

Coletivamente, nossos resultados demonstram que os tratamentos com os 

fármacos inibidores de síntese (estatinas) e/ou absorção (ezetimiba) do colesterol 

causam diminuição da transcrição de ABCA1 e ABCG1 em CMSP de indivíduos HC. 

Esse efeito dos hipolipemiantes nessas células humanas periféricas difere daqueles 

observados em células de linhagem hepática (HepG2)  ou intestinal (Caco-2), 

sugerindo a existência de regulação gênica tecido-específica para os dois 

transportadores ABC.  

A expressão de RNAm do SCARB1 não foi modulada por estatinas e/ou 

ezetimiba nas CMSP ou nas linhagens HepG2 e Caco-2.  

Em células periféricas ou hepáticas tratadas com os hipolipemiantes, a 

expressão do ABCA1, ABCG1 ou SCARB1 não foi correlacionada com a transcrição 

de NR1H2 ou NR1H3. Esses resultados sugerem que, nessas células, o efeito das 

estatinas ou da ezetimiba sobre a expressão do ABCA1, do ABCG1 ou do SCARB1 

não sofreu influência de alterações diretas da transcrição dos LXRs. 
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APÊNDICE A  - Efeito da sinvastatina na morfologia, proliferação, 
viabilidade e fragmentação de DNA em células HepG2 

 

 

Observa-se na Figura 22  que o tratamento com sinvastatina afetou a 

morfologia celular e a proliferação das células HepG2, após 48 horas de tratamento 

nas concentrações de 1 (discretamente) e 10 µM. Isso provavelmente se deva ao 

fato da estatina inibir a via do mevalonato, importante para a manutenção e 

crescimento celular. 

 

Figura 22 - Morfologia de células HepG2, após 48 h de tratamento com sinvastatina  
Nota: As células foram visualizadas e capturadas em microscópio Zeiss Axiovert 100 (Heidelberg, 
Alemanha). 
 

 

Para avaliarmos numericamente o efeito da estatina na proliferação celular da 

HepG2, realizamos curvas de crescimento para cada tratamento com concentrações 

variáveis (0 a 10 µM) de sinvastatina por um período de até 120 horas. Esta análise 

foi realizada a partir da contagem das células aderidas e os dados obtidos neste 

experimento são decorrentes de três experimentos independentes realizados em 

duplicata. 

controle  0,01 µM 0,1 µM 

1 µM 10 µM 
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Na Figura 23 , observa-se que a sinvastatina exerce um efeito antiproliferativo 

no crescimento celular dos hepatócitos a altas concentrações (10 µM), a partir de 72 

horas de tratamento. Embora em 48 horas de tratamento se observe uma grande 

redução no número de células, este resultado não foi estatisticamente significativo, 

pois as análises foram realizadas com relação ao tempo inicial do experimento (e 

não com relação ao tempo anterior de cada ponto).  
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Figura 23 - Curva de proliferação das células HepG2  após tratamento com sinvastatina 
Nota: As células HepG2 foram mantidas por 120 horas em cultura na ausência (0 µM) e presença de 
sinvastatina. Dados representam média ± SEM (n = 3) do número de células em diferentes tempos. 
*** p<0,001, quando comparados com o controle (0 µM), como indicado pela análise de Two-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. 
 

 

O efeito da sinvastatina sobre a viabilidade celular e fragmentação do DNA 

em células HepG2 foi avaliado por até 72 horas. O tratamento com as concentrações 

0,01 a 1 µM não afetou a viabilidade ou a fragmentação de DNA nas células HepG2 

(Figura 24 ). As células apresentaram viabilidade em torno de 97% e a fragmentação 

do DNA foi em média 9%. Todavia, a partir de 48 horas de tratamento, a sinvastatina 

a 10 µM diminuiu a viabilidade e a porcentagem de DNA não fragmentado, conforme 

as Figuras 24A  e 24B.  
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Figura 24 - Efeito da sinvastatina na viabilidade ( A) e fragmentação do DNA (B) das 

células HepG2 
Nota: A integridade de membrana das células HepG2 e a porcentagem de DNA fragmentado foram 
analisadas por citometria de fluxo (n=3 a 6) após 12 a 72 horas de tratamento com concentrações 
variáveis de sinvastatina (0 a 10 µM). ** p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado com controle (0 µM), 
pela análise de Two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 
 

 

Na análise de ciclo celular das células HepG2 (Figura 25 ), a sinvastatina 

causou uma parada de ciclo celular em fase G1 com diminuição da porcentagem de 

células em fase S e fase G2, após 24 horas de tratamento na concentração de 10 

µM. A parada do ciclo celular em G1 já era esperada, porquanto a sinvastatina inibe 

a HMGCoA redutase que converte HMGCoA em mevalonato, substrato importante 

na passagem da célula da fase G1 para a S. Com relação às outras concentrações 

de sinvastatina utilizadas no experimento, podemos concluir que são subdoses para 

as células HepG2, e assim não são capazes de inibir a HMGCoA redutase a ponto 

de causar parada de ciclo celular.  
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Após 48 horas de tratamento, a sinvastatina a 10 µM também induziu a 

apoptose das células HepG2, com consequente diminuição do número de células  

em G1 e G2. Ao relacionarmos os dados de ciclo celular com os de proliferação 

celular, podemos concluir que a análise de ciclo celular é mais sensível que a 

contagem de células viáveis em câmara de Neubauer por analisar diretamente o 

conteúdo de DNA.  

 

Figura 25 - Efeito da sinvastatina no ciclo celular  das células HepG2   
Nota: n=3 ou 4.  ** p<0,01 e ***p<0,001, quando comparado com controle (0 µM), pela análise de 
Two-way ANOVA seguido pelo teste de Bonferroni. 
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APÊNDICE B  – Artigos estritamente relacionados à tese  
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APÊNDICE C – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

NOME DO PACIENTE _____________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº_______________ SEXO  M (     )      F(     ) 

DATA DE NASCIMENTO___________/___________________/____________ 

ENDEREÇO ________________________________Nº________APTO______ 

BAIRRO__________________________CIDADE _______________________ 

CEP__________________TELEFONE: _______________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:  

“ESTUDO DE GENES ENVOLVIDOS NO METABOLISMO LIPÍDICO E NA 

RESPOSTA TERAPÊUTICA DE INDIVÍDUOS HIPERCOLESTEROLÊMICOS 

TRATADOS COM VASTATINAS” 

 

2. PESQUISADOR: Dra. Rosario Dominguez Crespo Hirata 

CARGO/FUNÇÃO: docente (FCF-USP)              

INSCRIÇÃO CRF: Nº 8876 

ÁREA DO HU: Projeto em colaboração com a Divisão de Clínica Médica 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 

[   ] Sem risco [X] Risco mínimo [   ] Risco médio 

[   ] Risco baixo [   ] Risco maior   

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência 

imediata ou tardia do estudo) 

 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 ANOS 
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Prezado Paciente, 

 

Meu nome é Rosario D. C. Hirata, sou professora da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da USP, e estou convidando-o a participar do projeto de pesquisa que estou 
desenvolvendo com a equipe de médicos da Divisão de Clínica Médica que estão fazendo 
seu atendimento no Hospital Universitário da USP. 

Nesta pesquisa, vou medir o colesterol e outros lipídeos no seu sangue e também vou 
fazer vários testes genéticos para verificar se estão relacionados com o risco de doença do 
coração e com o resultado do tratamento com atorvastatina, medicamento que diminui o 
colesterol no sangue. Caso seu colesterol esteja normal você participará do estudo uma 
única vez. Caso seja muito alto, você terá que fazer uma dieta especial durante um mês e, se 
necessário, terá que tomar um medicamento para diminuir o colesterol. Caso precise de 
tratamento, o seu médico recomendará o uso de atorvastatina, de acordo com as suas 
necessidades, e você participará do estudo três vezes: antes da dieta, após um mês de dieta, 
e após um mês de tratamento com atorvastatina. 

Para participar desta pesquisa precisarei do seu consentimento e de amostras de 
sangue que serão coletadas no Setor de Coleta do Laboratório Clínico do HU/USP. O risco à 
sua saúde será mínimo, por causa da coleta de sangue que pode formar uma mancha roxa 
(hematoma) no local da picada da agulha. Além de você, outros trezentos e noventa e nove 
pacientes também participarão do estudo. Precisarei, ainda, que você responda algumas 
perguntas sobre doenças existentes nas pessoas de sua família, hábitos alimentares e uso 
de medicamentos. 

Inicialmente, serão coletadas cinco amostras de sangue (cerca de 30 mL) para a 
avaliação do colesterol e de outros exames laboratoriais. Se o seu colesterol for normal, sua 
participação no estudo se encerra após a análise dos resultados laboratoriais. Se você tiver 
colesterol alto, será encaminhado para o Setor de Nutrição do HU/USP que lhe indicará uma 
dieta especial para baixar o colesterol. Após um mês de dieta, serão coletadas três amostras 
de sangue (cerca de 20 mL) para medir o seu colesterol. Se o colesterol continuar alto, o seu 
médico receitará atorvastatina que você deverá tomar durante pelo menos um mês. Ao final 
desse período, serão coletadas três amostras de sangue (cerca de 20 mL) e sua participação 
neste estudo terminará. As amostras de sangue serão utilizadas para medir colesterol e 
outros lipídeos, glicemia, hormônios da tireóide e também para realizar os testes genéticos. 

Você e seu médico terão acesso aos resultados dos exames de laboratório que 
ficarão disponíveis em seu prontuário. Caso seja de seu interesse, também disponibilizarei os 
resultados dos testes genéticos no final da pesquisa. Suas informações serão mantidas em 
sigilo e somente serão disponibilizadas com seu consentimento. Caso você desista de 
participar da pesquisa, não haverá nenhum prejuízo de seu atendimento no Hospital 
Universitário.  

Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa, pode entrar em contato 
comigo (telefones: 3091-3660 e 3091-3634), com o Dr. Egidio Lima Dorea (telefones: 3039-
9433 e 3039-9275), ou com o Comitê de Ética do HU/USP (3039-9457) a qualquer hora do 
dia. 

 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo  pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em parti cipar da presente Pesquisa. 
 
 
São Paulo, ________ de ______________________ de 200 ___. 
 
 
 
 
___________________________________              _________________________________ 
      Assinatura do sujeito de pesquisa                                    assinatura do pesquisador 
                                                                                                 (carimbo ou nome legível)  
 
Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será fornecida para você pelo médico do 
estudo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto de Pesquisa:  

“Estudo de genes envolvidos na regulação do metabolismo lipídico em indivíduos diabéticos tratados com 
hipolipemiantes”  

 

Dados de identificação do voluntário da pesquisa  

Nome do voluntário:  ______________________________________________________________ 

Documento de identidade Nº: _______________________________  Sexo:  M   �              F   �  

Data de nascimento: ______/____________/________ 

Endereço: _________________________________________________ no.______ apto:_______ 

Bairro: ________________________________ Cidade: __________________________________ 

CEP: _____________________   Telefone:____________________________________________ 

 
 

Prezado Paciente, 

Meu nome é Rosario D.C. Hirata, sou professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 

Paulo (FCF/USP) e estou convidando você para participar do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com a equipe de 

médicos da Divisão de Clínica Médica que estão fazendo seu atendimento no Hospital Universitário da Universidade de São 

Paulo (HU/USP). A pesquisa está sendo realizada em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP. 

Nesta pesquisa, vou medir gorduras (lipídeos) e açúcar no sangue, e fazer testes genéticos (DNA) e testes de 

laboratório especiais (RNA e proteínas) para verificar se existe relação entre alterações no DNA, RNA e proteínas com a 

resposta a medicamentos que diminuem o colesterol.  

Se aceitar participar desta pesquisa, será coletada uma amostra de sangue (10 mL) em jejum para os exames 

laboratoriais de lipideos (triglicerideos e colesterol e suas frações), apolipoproteinas AI e B (proteínas relacionadas com os 

lipídeos), glicose, hemoglobina glicada e insulina (para avaliar a diabetes) e enzimas (para avaliar alterações do fígado e do 

músculo). Também serão coletadas duas amostras de sangue (10 mL cada), uma para avaliar o DNA e outra para medir o 

RNA e as proteínas nas células do sangue. No DNA, serão estudados polimorfismos (alterações no DNA) de vários genes 

(informações do DNA) que estão relacionados com o metabolismo do colesterol. A sua amostra de DNA será guardada no 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico (LBMAD) da FCF/USP, sob minha responsabilidade, e poderá 

ser utilizada para pesquisas futuras relacionadas com colesterol alto e diabetes. Se isso ocorrer, você será consultado a 

respeito.  

Se o seu colesterol estiver normal você vai participar da pesquisa uma única vez. Se você tiver diabetes e o seu 

colesterol estiver alto (LDL colesterol maior que 100 mg/dL) o seu médico irá receitar a sinvastatina por dois meses. Se o seu 

colesterol continuar alto, o médico vai receitar o ezetimibe junto com a sinvastatina por mais um mês.  Portanto, você vai 

participar do estudo durante três meses e as coletas de sangue vão ser feitas após dois meses de tratamento com sinvastatina e 

depois de um mês de tratamento com os dois medicamentos juntos. Em cada visita ao hospital, serão coletadas duas amostras 

de sangue em jejum, uma (10 mL) para os exames laboratoriais e a outra (10 mL) para medir RNA e proteinas nas células. 

Se você não tem diabetes e o colesterol estiver alto (colesterol total maior que 200 mg/dL e LDL colesterol maior 

que 160 mg/dL) e, caso esteja tomando medicamento para diminuir o colesterol e o seu médico achar apropriado e seguro, 

você terá de parar o tratamento durante um mes, enquanto isso, você terá que fazer uma dieta especial (pouco colesterol e 

gordura saturada). Essa dieta será orientada pelo Setor de Nutrição do HU/USP. Depois disso, se for necessário, você terá que 
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tomar medicamentos para diminuir o colesterol. O seu médico vai receitar primeiro o ezetimibe por um mês e, depois, a 

sinvastatina por dois meses. Se o seu colesterol continuar alto, o médico vai receitar o ezetimibe junto com a sinvastatina por 

mais um mês. Portanto, você vai participar do estudo durante cinco meses e as coletas de sangue vão ser feitas antes da dieta, 

após um mês de dieta, após um mês de tratamento com ezetimibe, após dois meses de tratamento com sinvastatina e depois 

de um mês de tratamento com os dois medicamentos juntos. Em cada visita ao hospital, serão coletadas duas amostras de 

sangue em jejum, uma (10 mL) para os exames laboratoriais e a outra (10 mL) para medir RNA e proteinas nas células. 

Além de você, outros trezentos e noventa e nove pacientes também participarão da pesquisa. Precisarei, ainda, que 

você responda algumas perguntas sobre doenças existentes nos seus familiares e o tipo de alimentação e os medicamentos 

que está tomando.  

O risco a sua saúde será mínimo e não depende da coleta de sangue que poderá formar uma mancha roxa 

(hematoma) no local da picada da agulha. Pode ser também por aparecimento de efeitos colaterais dos medicamentos 

sinvastatina e ezetimibe (dor de cabeça, cansaço, dor de barriga, diarréia, prisão de ventre, gases, enjôo, dor muscular e 

outros). Esses medicamentos são considerados seguros para o tratamento de colesterol alto, mas algumas pessoas têm efeitos 

colaterais. Se você tiver algum desses efeitos comunique imediatamente ao seu médico e, nesse caso, a sua participação no 

estudo poderá ser interrompida.   

Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e somente serão revelados a terceiros se 

você autorizar previamente. Sua identidade será mantida em segredo, quando os resultados deste estudo forem publicados em 

artigos de revistas científicas ou forem apresentados em temas de aulas e debates. 

Você e seu médico terão acesso aos resultados dos exames de laboratório necessários, sem qualquer custo. Caso 

você se interesse, também terá acesso aos resultados dos testes genéticos no final da pesquisa que vai durar três anos. Suas 

informações serão mantidas em sigilo e somente serão disponibilizadas com seu consentimento.  

Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento do 

estudo, sem penalidade ou perda dos benefícios a que você tem direito e seu tratamento médico no HU/USP não será afetado. 

Caso você desista de participar da pesquisa, poderá solicitar a retirada de seus dados genéticos do banco de dados do 

LBMAD da FCF/USP, onde serão guardados. 

Por quaisquer motivos adequados, independentes de seu consentimento, os membros da equipe de pesquisa podem 

encerrar sua participação no estudo. O motivo lhe será explicado e poderá ser devido ao fato de você não ter cumprido as 

orientações dadas ou pelo cancelamento da pesquisa por falta de recurso financeiro, por falta de voluntários para a pesquisa 

ou por outro tipo de problema. A pesquisa também será encerrada se houver algum risco adicional para você que não foi 

previsto. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver alguma lesão ou doença relacionada à 

pesquisa, você poderá entrar em contato comigo ou com as pesquisadoras Simone S. Arazi, Fabiana D. V. Genvigir e Alvaro 

Cerda, nos telefones 3091-3660 e 3091-3634. Também poderá contatar o Dr. Egidio L. Dorea da Divisão de Clínica Médica 

do HU/USP (tel.: 3039-9433 e 3039-9275), ou o Comitê de Ética do HU/USP (Av. Prof. Lineu Prestes, 2565, Cidade 

Universitária, CEP: 05508-900, São Paulo, SP - Telefones: 3039-9457 ou 3039-9479 - E-mail: cep@hu.usp.br) a qualquer 

hora do dia. 
Eu, _______________________________________________ declaro que, após bem esclarecido pelo pesquisador 

e ter entendido o que me foi explicado, aceito, voluntariamente, em participar desta Pesquisa.  
 
São Paulo, ____________ de _____________________________ de 20__. 

 
_______________________________                                      ________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa                                              Assinatura do pesquisador 
                                                                                                                   (carimbo ou nome legível) 
____________________________ 
Assinatura da Testemunha 
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APÊNDICE D – Fichas para coleta de dados individuais do paciente 

FICHA PARA COLETA DE DADOS INDIVIDUAIS DO PACIENTE 
 

Nome:___________________________________________ Pa ciente n.º______________ 

Data do convite:________/__________/_________ Regis tro n.º______________ 

Data de nascimento:_______/_________/________  

Sexo: [   ] Masculino       [   ] Feminino Menopausa:  [   ] Pré      [   ] Pós 

Etnia : [   ] Branca  [   ] Parda   [   ] Negra   [   ] Amarela  

Hábito de fumar:  [   ] Nunca fumou   [   ] Parou de fumar   [   ] Há quanto tempo?_________ 

[   ] Fuma   n.º de cigarros/dia___________ 

Consome bebida alcoólica?  [   ] Sim   [   ] Não 

[   ] Até 7 doses/sem.   [   ] Mais de 7 doses/sem. 

Possui algum tipo de doença?  [   ] Sim   [   ] Não  Qual(is)?_________________________ 

[   ] Diabetes Mellitus  

Já teve infarto? [   ] Sim   [   ] Não    Há quanto tempo?______________________________ 

É hipertenso?  [   ] Sim   [  ] Não 

Medida de Pressão arterial:___________________________(mmHg) 

É obeso? [   ] Sim   [   ] Não 

Peso (Kg)___________    Altura (cm)_____________ IMC:_____________ 

Toma medicamentos? [   ] Sim   [   ] Não 

Qual(is)? Em que dosagem? ___________________________________________________ 

Profissão: _________________________Há exigência de esforço físico? [   ] Sim   [   ] Não 

Pratica exercício físico?  [   ] Sim   [   ] Não 

 

HISTÓRICO FAMILIAR 

Possui algum parente (pai, mãe ou irmão) com: 

[   ] Diabete Mellitus   [   ] Obesidade   [   ] Hipertensão    

[   ] Doenças cardiovascular    Quem?____________________________________________ 

[   ] Hipercolesterolemia Quem?_________________________________________________ 

[   ] Não tem    [   ] Não sabe 

 

DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS 

 
Triagem Após dieta (4 semanas)  

BASAL 
Após 10 mg atorvastatina  
(4 sem) 

Data:  Data:  Data:  
GLI GLI                        ALT ALT                         AST 
CT CT                         AST CT                           CK 
TG TG                         CK TG 
HDL-C HDL-C                   T4L HDL-C 
LDL-C LDL-C                   TSH LDL-C 
VLDL-C VLDL-C                   C         U VLDL-C 
CT: colesterol total/ GLI: glicemia/ TG: triglicerídeos 



 

 

124 

FICHA PARA COLETA DE DADOS INDIVIDUAIS DO PACIENTE 
 

Nome:______________________________________________ _______________________ 

Paciente n.º______________ Registro _______________ _ 

Data do convite:________/__________/_________  

Data de nascimento:_______/_________/________  

Sexo: M-1 (   )   F-2 (   ) Menopausa:   Pré-1 (   )   Pós-2 (   ) 

Etnia : Branca (   )             Parda (   )                 Negra (   )                 Amarela (   ) 

Hábito de fumar:   Nunca fumou   (   )     Parou de fumar   (   ) Há quanto tempo?_________ 

Fuma   (   )           N.º de cigarros/dia___________ 

Consome bebida alcoólica?  Sim  (   )       Não  (   ) 

             Até 7 doses/sem. (   )               Mais de 7 doses/sem. (   ) 

Possui algum tipo de doença?  Sim (   )    Não (   ) Qual(is)?_________________________ 

Diabetes Mellitus  Sim (   )    Não (   )  

Já teve infarto? Sim (   )    Não (   )    Há quanto tempo?_____________________________ 

É hipertenso?  Sim (   )    Não (   ) 

Medida de Pressão arterial:___________________________(mmHg) 

É obeso? Sim (   )    Não (   ) 

Peso (Kg)___________    Altura (cm)_____________ IMC:_____________ 

Toma medicamentos? Sim (   )    Não (   ) 

Qual(is)? Em que dosagem? ___________________________________________________ 

Profissão: _______________________Há exigência de esforço físico? Sim (   )    Não (   ) 

Pratica exercício físico?  Sim (   )    Não (   )       Com que frequência: _________________ 

 

Observações 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRICO FAMILIAR 

 

Possui algum parente (pai, mãe ou irmão) com: 

Diabete Mellitus   (   )     Quem? ____________    

Doença cardiovascular  (   )  Quem? ____________ Obesidade (   )     Quem?____________ 

Hipercolesterolemia (   )  Quem? ____________ Hipertensão (   )  Quem? ____________ 

Não tem (   )        Não sabe   (   ) 
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DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS 

 
Triagem Após dieta 

(4 semanas) 
BASAL 

Após 10 mg 
Ezetimiba 

(4 sem) 

Após 10 mg 
Sinvastatina 

(8 sem)  

Associação 
Sinva/Eze 

(4 sem) 
Data:  Data:  Data: Data: Data: 
GLI GLI                         CT CT CT 
CT CT                          TG TG TG 
TG TG                          HDL-C      HDL-C      HDL-C      
HDL-C HDL-C                    LDL-C                    LDL-C                    LDL-C                    
LDL-C LDL-C                    VLDL-C VLDL-C VLDL-C 
VLDL-C VLDL-C                            CK CK CK 
HbA1C ALT ALT ALT ALT 
 AST AST AST AST 
 CK GLI GLI GLI 
 T4L HbA1C HbA1C HbA1C 
 TSH    
 C    
 U    
 HbA1C    
     
CT: colesterol total/ GLI: glicemia/ TG: triglicerídeos/ HbA1C: hemoglobina glicada 
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ANEXO A – Cópias das aprovações dos protocolos de estudo pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
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