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RESUMO
A homeostase do colesterol é mediada por proteínas envolvidas na absorção (NPC1L1),
regulação (SREBP1, SREBP2, SCAP), síntese (HMGCR) e remoção plasmática
(LDLR). Os fármacos inibidores da síntese (vastatinas) e absorção (ezetimiba) do
colesterol são potentes agentes hipocolesterolemiantes. Alterações em vários genes
têm sido associadas a diferenças na resposta a diversos agentes terapêuticos. Com a
finalidade de estudar os efeitos de hipolipemiantes e polimorfismos sobre a expressão
dos genes HMGCR, LDLR, SREBF1a, SREBF2, SCAP e NPC1L1, foram selecionados
25 indivíduos com hipercolesterolemia familial (HF), 72 com hipercolesterolemia não
familial (HNF) e 125 indivíduos normolipidêmicos e sem doença cardiovascular (NL). Os
indivíduos HF foram tratados com sinvastatina (40 mg/dia/4 sem) combinada ou não
com ezetimiba (10 mg/dia/4sem) e os HNF foram tratados com atorvastatina (10
mg/dia/4sem). Amostras de sangue foram obtidas antes e após o tratamento para a
extração de DNA e RNA e analise do perfil lipídico sérico. A expressão de mRNA dos
genes SREBF1a, SREBF2, SCAP, HMGCR, LDLR e NPC1L1 em células
mononucleares do sangue periférico (CMSP) foi determinada por RT-PCR em tempo
real empregando-se o gene da GAPD como controle endógeno. Os polimorfismos
SREBF1a –36delG, SREBF2 G1784C e SCAP A2386G foram determinados por PCRRFLP. Os indivíduos HF apresentaram maior expressão de mRNA dos genes NPC1L1,
HMGCR e LDLR que os grupos HNF e NL (p<0,05). O efeito da atorvastatina sobre a
expressão dos genes estudados parece depender da expressão basal nos indivíduos
HNF. A variação da expressão após o tratamento com atorvastatina nos pacientes do
grupo HNF esteve correlacionada nos genes: SREBF1a e SREBF2; SREBF1a e
SCAP; SREBF1a e LDLR; SREBF2 e SCAP; SREBF2 e LDLR; HMGCR e LDLR.
O tratamento com sinvastatina e ezetimiba não modificou o padrão de expressão dos
genes estudados no grupo HF. Os polimorfismos SREBF2 G1784C e SCAP A2386G
parecem estar relacionados com diminuição da expressão de mRNA após o
tratamento com atorvastatina.Foi observado que os portadores do genótipo GG
do polimorfismo SREBF2 G1784C apresentaram maiores concentrações séricas
de colesterol total e LDL-C após o tratamento com atorvastatina. O polimorfismo
SCAP A2386G parece estar associado com maiores concentrações de apoB em
pacientes do grupo HNF antes do tratamento com atorvastatina. Os resultados
são sugestivos que os genes HMGCR, LDLR e NPC1L1 são regulados
diferentemente de acordo com o estado metabólico do indivíduo e a taxa de
expressão de mRNA é influenciada pelos polimorfismos SREBF2 G1784C e
SCAP A2386G após o tratamento com atorvastatina

Palavras
chave:
SREBPs.
Hipercolesterolemia.
Farmacogenética. Expressão gênica.

Vastatinas.

Ezetimiba.
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LDLR, SREBF1a, SREBF2, SCAP and NPC1L1 genes in hypercholesterolemic subjects.
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ABSTRACT
The regulation of cholesterol is mediated by proteins involved in the absorption
(NPC1L1), regulation (SREBP1, SREBP2, SCAP), synthesis (HMGCR) and removal of
plasma cholesterol (LDLR). Potent hypocholesterolemic agents inhibit cholesterol
synthesis (statins) and its absortion (ezetimibe). Changes in several genes have been
associated to different responses to various therapeutic agents. In order to evaluate the
association between genes involved in the metabolism of cholesterol and their response
to lipid lowering drugs, patients
with familial (FH, n = 25) and non familial
hypercholesterolemia (NHF, n = 72) were selected. Additionally, 125 normolipidemic
individuals and without cardiovascular disease were selected (NL). The HF group were
treated with simvastatin (40 mg/day/4 weeks) combined or not with ezetimibe (10
mg/day/4weeks). The NHF group were treated with atorvastatin (10 mg/day/4weeks).
Blood samples were obtained prior to and following treatment for extraction of DNA and
RNA, and serum lipid profile analysis. The mRNA expression of SREBF1a, SREBF2,
SCAP, HMGCR, LDLR, and NPC1L1 genes was determined by real time RT-PCR using
the GAPD gene as endogenous control. The polymorphisms SREBF1a-36delG,
SREBF2 G1784C, and SCAP A2386G were determined by PCR-RFLP. Individuals with
HF showed higher expression of mRNA of genes NPC1L1, HMGCR and LDLR when
compared with HNF and NL groups (p <0.05). The effect of atorvastatin on the gene
expression seems to depend on the baseline expression in HNF subjects. The change of
expression after treatment with atorvastatin in group HNF was correlated as followed:
SREBF1a and SREBF2; SREBF1a and SCAP; SREBF1a and LDLR; SREBF2 and
SCAP; SREBF2 and LDLR; HMGCR and LDLR. Treatment with simvastatin and
ezetimibe did not change the gene-expression profile in HF group. The polymorphisms
SREBF2 G1784C, and SCAP A2386G appear to be related to a decreased expression
of mRNA after treatment with atorvastatin. HNF group Carriers of GG genotype of
SREBF2 G1784C polymorphism had higher serum concentrations of total cholesterol
and LDL-C after therapy. The SCAP A2386G polymorphism seems to be associated with
higher concentrations of apoB in patients from HNF group prior to treatment with
atorvastatin. The results suggest that the HMGCR, LDLR and NPC1L1 genes are
regulated according to the metabolic status of the individual, and the expression rate of
mRNA is influenced by SREBF2 G1784C and SCAP A2386G polymorphisms after
atorvastatin therapy.
Keywords:
SREBPs.
Hypercholesterolaemia.
Pharmacogenetics. Gene expression.

Statins.

Ezetimibe.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Metabolismo do colesterol
1.1.1 Absorção
O colesterol no organismo é oriundo da dieta e é produzido nas células,
principalmente nos hepatócitos. O colesterol da dieta é absorvido pelas células
intestinais sendo incorporado aos quilomícrons que realizam seu transporte na
circulação linfática e sanguínea (TULENKO; SUMMER, 2002) (Figura 1)
A absorção do colesterol das micelas no lúmen é mediada por um
transportador, Niemman_Pick C1 Like 1 (NPC1L1) (ALTMANN et al 2004). O
NPC1L1 faz parte da família de proteínas do tipo NPC juntamente com as NPC1
e NPC2. A proteína NPC1 facilita a liberação do colesterol captado da LDL
endossomo ao reticulo endoplasmático A proteína NPC2 está localizada nos
lisossomos e é requerida para a reesterificação do colesterol intracelular, mas
seu mecanismo de ação exato ainda não é completamente conhecido (ORY,
2004).
O gene NPC1L1 está localizado no cromossomo 7p13, contém 20 exons,
possui aproximadamente 29 kb e sua região promotora contém elementos
reguladores de colesterol (SREs), sítio de ação de fatores de transcrição de
membrana denominados proteínas ligantes de elemento regulatório de esterol
(Sterol Regulatory Element–Binding Proteins, SREBPs) (DAVIES; LEVY;
IOANNOU, 2000)
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Alguns estudos sugerem que o colesterol regule a expressão do NPC1L1
através da ativação da SREBP do tipo 2 (SREBP-2). A transcrição de mRNA
hepático e intestinal de NPC1L1 é positivamente regulada em animais privados
de colesterol (TELFORD et al., 2007, ALREFAI et al. 2007). Liu et al. (2005)
demonstraram que a transcrição de mRNA intestinal é negativamente regulada
em ratos alimentados com colesterol ou deficientes de acil-coenzima A:colesterol
aciltransferase (ACAT2) que acumulam colesterol livre nos enterócitos.
Vários receptores nucleares também podem regular a transcrição do
NPC1L1, como os Peroxisome proliferator-activated receptor α e γ (PPARγ e
PPARα) (VAN DER VEEN et al. 2005, DUVAL et al., 2006; MATHUR; WATT;
FIELD, 2007; VALASEK; CLARKE; REPA, 2007), Liver-X-Receptor (LXR)
(KRUIT et al. 2005) e Retinoid X receptor (RXR) (LALLOYER et al., 2006).
Adicionalmente, a expressão do NPC1L1 também pode ser modulada pela
concentração plasmática de estrógeno (DUAN et al., 2006) e pela presença de
diabetes (LALLY et al., 2006).
O colesterol é uma substância lipofílica e, portanto, deve ser solubilizado
para ser absorvido. As micelas de ácidos biliares agem como carreadores e
solubilizadores de colesterol, passando pela resistência do meio aquoso na
borda dos enterócitos e facilitando a absorção (ROS, 2000).
Na figura 1 está esquematizado o metabolismo endógeno e exógeno do
colesterol. A participação da NPC1L1 na absorção de colesterol da dieta é
indicada.
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NPC1L1

Figura 1 - Metabolismo endógeno e exógeno do colesterol (LUSIS et al., 2004).

1.1.2 Transporte de lipoproteínas
Os quilomícrons são lipoproteínas ricas em triglicérides sintetizadas nas
células da mucosa intestinal baseado em lípides da dieta (triglicérides, colesterol
e fosfolípides) e apolipoproteína (apo) B-48. Os quilomícrons recém sintetizados
são secretados nos vasos linfáticos e atingem a circulação sanguínea através do
ducto torácico. Na circulação, os quilomícrons adquirem apo C e apo E, e sofrem
a ação da lipoproteína lipase (LPL), enzima que catalisa a hidrólise de
triglicérides liberando ácidos graxos livres para os tecidos através da ação da
proteína CD36.
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Nesse processo, os quilomícrons são transformados em partículas ricas
em colesterol, os remanescentes de quilomícrons, que são captados pelos
hepatócitos por ligação a receptores de VLDL (VLDLR), por receptores de LDL
(LDLR), e à proteína relacionada ao LDLR (LRP) que reconhecem e se ligam a
apo E (YU; CHEN; COOPER, 2001). Nos hepatócitos, o colesterol oriundo dos
quilomícrons remanescentes é destinado à produção da lipoproteína de muito
baixa densidade (VLDL) ou à formação de sais biliares que é a forma de
eliminação do colesterol pela via biliar (TULENKO; SUMMER, 2002).
O colesterol dos hepatócitos é incorporado nas partículas de VLDL,
lipoproteínas ricas em triglicérides que contem a apo B-100, apo C e apo E. Na
circulação plasmática, as VLDL também sofrem ação da LPL e são convertidas
em partículas ricas em colesterol, as lipoproteínas de densidade intermediária
(IDL). As IDL sofrem hidrólise adicional de triglicérides pela ação da lipase
hepática e são convertidas em LDL. As LDL são removidas do plasma por
interação com os LDLR, presentes nos hepatócitos e em outros tipos celulares
(BROWN; GOLDSTEIN 1986). A via de captação e degradação das LDL foi
descrita por Brown e Goldstein (1986). Os LDLR fazem parte do mecanismo de
remoção das LDL do plasma e fornecimento do colesterol para as células; por
isso são responsáveis pela manutenção da homeostase do colesterol no plasma
e nos tecidos e, ao mesmo tempo, protegem as células do acúmulo do
colesterol. Quando a quantidade de colesterol na célula é baixa, novos LDLR
são sintetizados e migram para a membrana celular. Os LDLR ligam a apo B-100
presente nas LDL e se agrupam em coated pits que se invaginam e se
desprendem para formar endossomos dentro do citoplasma. O colesterol
esterificado é hidrolisado e o colesterol livre é utilizado na formação das
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membranas celulares ou é armazenado nas células na forma de éster de
colesterol. É também empregado na produção de hormônios esteróides nos
tecidos esteroidogênicos.
O LDLR faz parte de uma família de receptores ancorados à membrana
celular, que incluem o receptor da VLDL (VLDLR), a proteína relacionada ao
receptor da LDL (LRP), a megalina, o receptor 2 da apo E (ER2), entre outros
(HUSSAIN; STRICKLAND; BAKILLAH, 1999, CHUNG; WASAN, 2004). O papel
do LDLR, no metabolismo e na regulação intra e extracelular do colesterol, foi
demonstrado nos estudos com pacientes com hipercolesterolemia familiar (HF),
doença hereditária autossômica dominante, caracterizada por mutações no gene
LDLR (BROWN; GOLDSTEIN 1986).
O gene do LDLR está localizado na parte distal do braço curto do
cromossomo 19 e possui 18 exons e 17 introns. O RNA mensageiro (mRNA) tem
tamanho de 5,3 kb e codifica uma proteína de 860 aminoácidos. O exon 1
codifica os 21 aminoácidos do peptídeo de sinalização da proteína, que é clivado
durante a translocação da proteína para o reticulo endoplasmático. (VARRET et
al., 2008)

1.1.3 Síntese intracelular
O colesterol é sintetizado em muitas células, principalmente nos
hepatócitos e nos enterócitos, começando pelo acetato. Há várias etapas
envolvidas nesse processo de síntese e o passo limitante é a conversão da 3-
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hidroxi-3-metil-glutaril-Coenzima A (HMG-CoA) em mevalonato, catalisada pela
enzima HMG-CoA redutase (HMGCR) (GOLDSTEIN; BROWN, 1990).
Na figura 2, está ilustrada a rota de síntese de colesterol a partir da Acetil
CoA. O gene da HMGCR está localizado no cromossomo 3, e possui 20 exons.
Sua região promotora contém um domínio sensitivo aos esteróis (SRE) similar
ao encontrado em outros genes também responsivos aos esteróis como o gene
LDLR e o gene NPC1L1.

Figura 2 Cascata de síntese do colesterol a partir da Acetil CoA.
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1.1.4 Transporte reverso do colesterol
O colesterol celular é removido das membranas citoplasmáticas e
transportado ao fígado para posterior eliminação por um mecanismo complexo
denominado transporte reverso do colesterol que é mediado pelas lipoproteínas
de alta densidade (HDL) (RADER, 2002).
As HDL nascentes são constituídas de apo AI e fosfolípides e são
secretadas pelas células da mucosa intestinal e do fígado. As HDL captam o
colesterol das células periféricas, que é esterificado pela lecitina colesterol acil
transferase (LCAT), enzima ativada por apo AI das HDL. Estas lipoproteínas são
removidas da circulação por ligação com o receptor scavenger classe B do tipo 1
(SR-B1) dos hepatócitos (TRIGATTI; RIGOTTI; KRIEGER, 2000, FREDENRICH;
BAYER, 2003). Este receptor se liga a HDL com alta afinidade, é expresso
primariamente pelo fígado e pelos tecidos estrogênicos e possui diferentes sítios
de ligação no seu domínio extracelular. O SR-B1 modula a troca bidirecional de
lipídeos na membrana plasmática participando de captação e efluxo seletivo do
colesterol (ADACHI; TSUJIMOTO, 2006, RHAINDS; BRISSETTE, 2004).
1.2. Regulação da homeostase do colesterol
A expressão dos genes NPC1L1, LDLR e HMGR é regulada pelos
SREBPs Estes fatores de transcrição ativam diretamente a expressão de mais
de 30 genes envolvidos na síntese e captação de colesterol, triglicérides e
fosfolípides, assim como o cofator NADPH necessário para a síntese destas
moléculas. No fígado, as SREBPs regulam a produção de triglicérides e
colesterol que são secretados para o plasma sob a forma de lipoproteínas e
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também excretados na bile em forma de micelas (HORTON; GOLSTEIN;
BROWN, 2002).
Os SREBPs pertencem à família de fatores de transcrição que contem
zíper de leucina hélice-alça-helice básico (bHLH-Zip) e são sintetizados como
precursores inativos ligados ao reticulo endoplasmático (RE). Cada SREBP
precursor contém a região bHLH-Zip para a ligação do DNA e um domínio
carboxi-terminal que é responsável pela resposta às variações na concentração
de colesterol (BROWN; GOLDSTEIN, 1997). Para alcançar o núcleo e exercer
sua atividade reguladora, o domínio amino-terminal do SREBP é liberado da
membrana por processo proteolítico, mediado por três proteínas: a SREBP
cleavage-activating protein (SCAP) e as proteases site-1 protease (S1P) e site-2
protease (S2P) (HORTON; SHIMOMURA, 1999). Na figura 3, é apresentado um
esquema que mostra os elementos que participam da regulação intracelular de
colesterol.
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Figura 3 - Regulação intracelular da expressão do gene LDLR. A figura ilustra como o LDLR é
regulado nas células. A via das SREBPs faz um importante papel na regulação transcricional,
enquanto a região 3ÚTR do mRNA do LDLR é um fator chave na regulação pós-transcricional.
Alvos terapêuticos para os hipolipemiantes estão demonstrados na figura. bHLH-Zip, basic-helix–
loop–helix–leucine zipper; C, colesterol; ER reticulo endoplasmático; ERK, extracellular signalregulated kinase; HMG-CoA, 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A; Insig, insulin-induced gene;
LDL, lipoproteína de baixa densidade; nSREBP, SREBP nuclear; S1P, site-1protease; S2P, site2 protease; SCAP, proteína de ativação da clivagem de SREBP; SRE, elemento regulador de
colesterol; SREBP, sterol regulatory element-binding protein; SSD, domínio sensor de colesterol;
UTR, região não codificadora (KONG; JINGWEN; JIANG, 2006).

Quando a célula é deficiente em colesterol, o complexo SCAP/SREBP sai
do reticulo endoplasmático na forma de vesículas COPII através de um
complexo de proteínas Sar1/Sec23/24 e é translocado até o complexo de Golgi
onde estão localizadas as proteases S1P e S2P. A S1P cliva o SREBP na sua
porção luminal separando-o em dois domínios. O domínio bHLH-Zip aminoterminal, designado SREBP nuclear (nSREBP), é clivado pela S2P e liberado da
membrana. O nSREBP é translocado até o núcleo, onde ativa a transcrição
através de sua ligação com os elementos responsivos ao esterol (SREs),
localizados na região promotora de vários genes alvo.
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O colesterol aumentado na célula se liga a SCAP, mudando sua estrutura
conformacional, causando a ligação dessa proteína a proteína INSIG (insulin
induced gene). Isso impede a ligação do complexo Sar1/sec23/24 a SCAP e
conseqüentemente a SCAP permanece no RE, impedindo assim a ação
transcricional do SREBP (GOLDSTEIN; DEBOSE-BOYD; BROWN, 2006)
(Figura 3).
Os SREBPS são classificados em SREBP1a, SREBP1c e SREBP2. Os
SREBP1a e SREBP1c são codificadas por um único gene, SREBF1, localizado
no cromossomo 17p11.2, que tem regiões promotoras alternativas para
transcrição de cada proteína. Esses fatores são idênticos exceto pela região
amino-terminal responsável pela ativação da transcrição de vários genes. O
SREBP1a é um ativador potente de todos os genes responsivos ao SREBP
(SHIMANO, 2001). O SREBP1c se liga nos promotores contidos nos E-box de
genes lipogênicos requeridos para síntese de triglicérides e ácidos graxos. O
SREBP2 é codificado pelo gene SREBF2 localizado no cromossomo 22q13
(HUA et al., 1995) e é ativo nos SREs presentes em regiões promotoras de
genes colesterogênicos.
O gene SCAP está localizado no cromossomo 3, possui 23 exons e
codifica uma proteína de 1276 aminoácidos. A porção aminoterminal da proteína
contém oito seqüências hidrofóbicas separadas por pequenas alças hidrofílicas.
Esse domínio está também presente na HMGCoA redutase e compreende uma
área de sensor de colesterol, enquanto a porção carboxi-terminal contém a
função biológica restante. (WEBER; BOLL; STAMPFL, 2004)

27

1.3. Hipercolesterolemia e tratamento
A doença arterial coronariana (DAC) é uma importante doença
cardiovascular que tem elevado índice de mortalidade no mundo. De acordo
com estimativas da World Heart Federation, a doença cardiovascular é
responsável, na população mundial, por 17 milhões de óbitos por ano
(http://www.worldheart.org).

No

Brasil,

segundo

dados

do

DATASUS

(http://www.datasus.gov.br), a mortalidade proporcional por doenças do aparelho
circulatório foi de 31,54% no ano de 2003.
A hipercolesterolemia se caracteriza pela elevação das concentrações
séricas de LDL-C e colesterol total.

Vários fatores podem influenciar as

concentrações séricas de colesterol nos indivíduos tais como a idade, o gênero
masculino, hormônios, tabagismo, atividade física, dieta rica em gorduras
saturadas e constituição genética.
A hipercolesterolemia familial (HF) é um distúrbio hereditário autossômico
dominante, causado por mutações no gene que codifica o receptor da LDL
(BROWN; GOLDSTEIN, 1986). Essas mutações alteram a estrutura e função do
receptor da LDL, que normalmente remove a LDL do plasma, levando a um
aumento das concentrações de colesterol sanguíneo, o que conseqüentemente
leva, invariavelmente, ao desenvolvimento de doença arterial coronariana (DAC)
precoce.
O estudo de Framingham mostrou que os valores de colesterol total, LDLC e HDL-C são indicadores de risco para a ocorrência futura de eventos clínicos
da doença aterosclerótica (CASTELLI, 1984). Outro estudo, o Multiple Risk
Factor Intervention Trial (MRFIT), envolvendo 360 mil indivíduos entre 35 e 57
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anos, comprovou de modo claro e inequívoco a relação entre colesterolemia e
freqüência de mortalidade de DAC (STAMLER; WENTWORTH; NEATON, 1986).
Outros estudos importantes são: o Estudo dos Sete Países (KEYS, 1970) e o
Estudo da Organização Mundial da Saúde (SIMONS, 1986).
Além dos fatores ambientais, como o aumento do consumo de colesterol e
gordura saturada, fumo, e outros (Resumo das IV Diretrizes Brasileiras, 2007),
os fatores metabólicos que afetam as taxas de absorção, distribuição e excreção
do colesterol podem influenciar de forma significativa a homeostase do colesterol
plasmático (SEHAYEK et al., 1998).
Mudanças no estilo de vida são recomendadas pelo National Cholesterol
Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines (NCEP ATP III) (GRUNDY et al., 2004) para reduzir a hipercolesterolemia e, conseqüentemente
diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Tais mudanças incluem: redução
de ingestão de gordura saturada e de colesterol, redução de peso e prática de
atividade física regular. Entretanto, essas condutas nem sempre são eficazes e
há necessidade de intervenção farmacológica.
Os medicamentos hipocolesterolemiantes são classificados em: inibidores
da HMGCR (vastatinas), seqüestradores de ácidos biliares (colestiramina,
colestipol), ácido nicotínico e seus derivados e inibidores da absorção do
colesterol (ezetimiba). Os medicamentos mais largamente utilizados são as
vastatinas.
As vastatinas são inibidores da HMGCR, enzima-chave da síntese de
colesterol (VAUGHAN; GOTTO, 2004). A ação das vastatinas resulta na
diminuição da concentração do colesterol intracelular, que induz o aumento na
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síntese de LDLR na membrana celular hepática. Essa alteração induz o aumento
da captação de LDL e, conseqüentemente, a diminuição da concentração do
colesterol plasmático (VAUGHAN; GOTTO, 2004).
Há diferentes tipos de vastatinas que diferem pela absorção, ligação com
proteínas plasmáticas, excreção e solubilidade. A atorvastatina é administrada
via oral como sal cálcico da forma ativa hidroxi-ácida (VAUGHAN; GOTTO,
2004). Já a sinvastatina é administrada na forma de lactona inativa (GARCIA et
al., 2003). Ambas vastatinas são biotransformadas primariamente pela enzima
CYP3A4 do citocromo P450 e sofrem conjugação com ácido glicurônico mediado
pelas enzimas UDP-glicuronil transferases UGT1A1 e UGT1A3 (JACOBSEN et
al., 2000; PRUEKSARITANONT et al., 2002). A captação e o efluxo celular da
atorvastatina são realizados pelos transportadores OATP1B1, glicoproteína P e
outros (BOGMAN, 2001; CHEN et al., 2005). Poucos trabalhos estudaram a
captação e efluxo celular da sinvastatina. A sinvastatina inibe o transporte
mediado pela OATP1B1, sugerindo que ela também pode ser um substrato da
OATP1B1. Entretanto, a contribuição desse transportador para a captação da
sinvastatina parece ser baixa porque essa vastatina lactônica é lipofílica e é
captada pelos hepatócitos, e mesmo por outros tecidos, através de difusão
passiva. (SHITARA; SUGIYAMA, 2006)
Vários estudos foram realizados comprovando a eficácia da sinvastatina.
O principal deles é o Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) que estudou
4444 pacientes tratados com este medicamento e demonstrou reduções de 25%
no colesterol total e 35% no LDL-C em comparação com o grupo placebo
(PEDERSEN, 1998; EDWARDS; MOORE, 2003).
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Alonso et al (2005) demonstraram que o tratamento isolado da
sinvastatina em pacientes com HF reduziu efetivamente as concentrações
séricas de LDL-C. A sinvastatina também reduziu os triglicérides séricos e
aumentou o HDL-C sérico, além de reduzir a oxidação do LDL-C e a inflamação
vascular, e melhorar a função endotelial.
O principal trabalho avaliando a eficácia da atorvastatina foi o AngloScandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOt-LLA). Esse
estudo multicêntrico avaliou 10.305 indivíduos tratados com a atorvastatina e
tiveram como resultados a redução em 24% nas concentrações séricas de
colesterol total após um ano de tratamento com atorvastatina 10mg/dia e
redução em 35% nas concentrações de LDL-C no mesmo período (SEVER et
al., 2003).
Uma meta-análise recente demonstrou que a redução de LDL-C contribui
com mais de 75% da variação na redução de risco da mortalidade por eventos
cardiovasculares. A redução de 1 mmol/L (39 mg/dL) de LDL-C leva a redução
de 15% na mortalidade em geral, 24% de mortalidade coronariana, 27% na
incidência de infarto do miocárdio não fatal e 24% em acidente vascular cerebral
(GENSER; MARZ 2006). Esse estudo conclui que à medida que as vastatinas
reduzem as concentrações plasmáticas de LDL-C, há melhoras significantes nos
desfechos clínicos de eventos cardiovasculares.
Rogers et al. (2007) publicaram uma meta-análise comparando as
mudanças no perfil lipídico em estudos com a atorvastatina e sinvastatina. Seus
principais resultados incluíram a maior potência da atorvastatina em comparação
com sinvastatina, quando foram avaliadas as reduções nas concentrações
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séricas de colesterol total, LDL-C e triglicérides. Os autores também
observaram que, em altas doses, a sinvastatina tem maior efeito sobre o
aumento HDL-C sérico que a atorvastatina.
A ezetimiba é um hipocolesterolemiante que bloqueia a absorção seletiva
de colesterol nos enterócitos por inibição do transportador NPC1L1 presente na
membrana plasmática. Esse bloqueio não afeta a absorção de triglicérides,
ácidos graxos, ácidos biliares ou vitaminas lipossolúveis e os alfa- e betacarotenos (JURADO; SEIP; THOMPSON, 2004).
A ezetimiba sofre rápida conjugação com ácido glicurônico nas células
intestinais, é captado pelo sistema porta no fígado e excretado pela bile,
resultando em baixas concentrações plasmáticas. Notavelmente, seu metabólito,
o glicuronídio de ezetimiba, é ainda mais potente como inibidor da absorção do
colesterol do que o composto original (BRUCKERT; GIRAL; TELLIER, 2003). O
longo tempo de meia vida, 22 horas, permite uma única dose diária, mas não
afeta sua atividade e a alimentação não afeta sua biodisponibilidade. A ezetimiba
não interage com medicamentos ou xenobióticos biotransformados por enzimas
da família citocromo P450 (CYP) 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 OU 3A4, principalmente as
vastatinas, sugerindo que tem um baixo potencial de interação medicamentosa
(DAVIDSON, 2003).
A

ezetimiba

pode

ser

utilizada

em

monoterapia,

mas

é

mais

freqüentemente administrado em associação com vastatinas como sinvastatina e
outras (DAVIDSON et al., 2002, BALLANTYNE et al., 2003, MELANI et al.,
2003). A monoterapia com sinvastatina resultou em diminuição de concentrações
séricas colesterol total (26,8%) e de LDL-C (37,5%), enquanto que a associação
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com ezetimiba produziu redução mais significativa desses lipídeos séricos
(colesterol total: 38 % e LDL-C: 52 %) (SAGER et al., 2003).
Yamamoto et al (2006) verificou que o uso de ezetimiba é recomendável
com uma vastatina para reduzir os níveis de LDL-C em pacientes com HF
homozigótica submetidos à aférese de LDL. As taxas de redução de LDL-C e CT
nesse estudo foram de 9,6% e 9,0% respectivamente. Estudos mostraram que a
co-administração de ezetimiba com a sinvastatina de 10 ou 20 mg permitiu que
mais pacientes em prevenção secundária pudessem atingir as concentrações
séricas de LDL-C abaixo de 100 mg/dL. (FARNIER et al 2005, DAVIDSON et al
2002).
Uma meta análise comparou estudos publicados entre janeiro de 1993 e
dezembro de 2005 e revelou que a média de redução de colesterol total por
ezetimiba em associação com vastatinas foi de 17,3%, maior que a de vastatina
isoladamente (14,8%, p<0, 0001); em relação à redução de LDL-C, a associação
com ezetimiba reduziu em 25,6%, redução mais acentuada quando comparado
com

o

tratamento

de

vastatinas

em

monoterapia

(21,7%,

p<0,0001)

(MIKHAILIDIS et al., 2007).
Embora as vastatinas tenham alta eficácia terapêutica, foram observadas
diferenças interindividuais significativas na resposta farmacológica. Vários
fatores que interferem na farmacocinética das vastatinas podem alterar a
duração ou magnitude da exposição a esses medicamentos e afetar a sua
eficácia e toxicidade.
Em uma meta-análise recente, foram avaliados resultados de 23 estudos
de tratamentos com vastatinas envolvendo mais de 300.000 indivíduos
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(ALSHEIKH-ALI et al.2007). No estudo não foi encontrada relação entre a
porcentagem de redução de LDL-C e o aumento de enzimas hepáticas ou
rabdomiólise. Entretanto, com altas doses de vastatinas, a cada 10% de redução
de LDL-C, as taxas de enzimas aumentaram, sugerindo que o risco de aumento
de lesão hepática e ou rabdomiólise pelas vastatinas não está relacionado com a
magnitude da redução do LDL-C.
As vastatinas passam por um extenso metabolismo via CYP450 e
particularmente a sinvastatina e a atorvastatina são metabolizadas pela
CYP3A4. (NEUVONEN; NIEMI; BACKMAN, 2006). Portanto, variantes genéticas
associadas com a farmacocinética das vastatinas parecem ter um significativo
impacto na resposta terapêutica a estes medicamentos.
Kajinami et al. (2004) avaliaram dois polimorfismos no gene da CYP3A4 e
encontraram que a variante A-290G foi associada com maiores concentrações
de LDL-C, após o tratamento com atorvastatina, enquanto que o polimorfismo
M445T foi associado com menores concentrações de LDL-C, antes e após o
tratamento com atorvastatina.
Variantes do gene da CYP3A5, enzima do citocromo P450 que
juntamente com a CYP3A4 metaboliza a atorvastatina, também foram
estudadas. Kivisto et al. (2004) encontraram maior redução nas concentrações
séricas de colesterol total e LDL-C após o tratamento com lovastatina,
sinvastatina e atorvastatina nos portadores do alelo CYP3A5*1 quando
comparados aos portadores do alelo CYP3A5*3 . Em recente trabalho do nosso
grupo foi observado que o alelo CYP3A5*3A (rs776746) foi associado com menor
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redução de LDL-C e colesterol total em pacientes tratados com atorvastatina
(WILLRICH et al, 2008).
Os

transportadores

de

membrana

também

estão

envolvidos

na

biodisponibilidade das vastatinas. Fiegenbaum et al. (2005b) estudaram
variantes no gene da glicoproteína P, denominado ABCB1, e encontraram que a
variante ABCB1 1236T foi relacionada com maior redução no colesterol total e
LDL-C após o tratamento com sinvastatina. Rodrigues et al. (2006) descreveram
que a atorvastatina causa uma diminuição da função da ABCB1 e modula sua
síntese em células HepG2 e em células mononucleares do sangue periférico. A
resposta de LDL-C sérica a fluvastatina também parece estar influenciada por
variantes nos genes do ABCB1 e da proteína de transferência do colesterol
esterificado (CETP) em indivíduos portadores de HF (BERCOVICH et al., 2006).
Variantes em genes que regulam o metabolismo do colesterol e que estão
envolvidos na estrutura, secreção e catabolismo de lipoproteínas têm sido
associados com variabilidade na resposta as vastatinas.
Em estudo prévio de nosso grupo, foi observado que o polimorfismo
Ins/del do gene da apolipoproteína B (APOB) foi associado com menor
resposta a fluvastatina (GUZMAN et al., 2000). Também observamos que os
alelos comuns das variantes G-75A (rs670) e C+83T (rs5069)do gene da apo AI
(APOA1) foram associadas com menores concentrações séricas de triglicérides
e VLDL-C, em mulheres, após o tratamento com atorvastatina (SORKIN et al.,
2005). Recentemente, descrevemos a relação de variantes do gene ATP binding
cassete tipo A1 (ABCA1) (rs2230806) com o perfil menos aterogênico porém não
com a resposta terapêutica a atorvastatina (GENVIGIR et al. 2008)

35

A relação de variantes do gene do LDLR e a resposta a fluvastatina foi
observada em estudo anterior do nosso grupo (SALAZAR et al., 2000). Os
polimorfismos LDLR AvaII (rs5925) e PvuII (rs2569542) foram associados com
menores reduções nas concentrações séricas de colesterol total, LDL-C e
apolipoproteína B após o tratamento. Esta associação não foi influenciada pela
idade, gênero e menopausa. Lahoz et al. (2005) descreveram que o
polimorfismo LDLR AvaII está relacionado com maior reposta à pravastatina.
Variantes genéticas da HMGCR, o alvo terapêutico das vastatinas, são
pouco estudadas. O estudo Pravastatin Inflammation/CRP Evaluation (PRINCE)
identificou duas variantes nesse gene relacionadas com a magnitude da
resposta do LDL-C a pravastatina. Os SNPs HMGCR 12 (rs17244841) e 29
(rs17238540) foram relacionados com menores reduções de colesterol total e
LDL-C séricos quando comparadas aos alelos comuns (CHASMAN et al., 2004).
Por outro lado, no estudo Atorvastatin Comparative Cholesterol Efficacy and
Safety Study (ACCESS) não foi observada associação do SNP 29 com
diferenças nas taxas de redução de colesterol total e LDL-C (THOMPSON et al.,
2005).
Polimorfismos em fatores de transcrição que regulam a homeostase
intracelular do colesterol também parecem contribuir para a variabilidade na
resposta as vastatinas. O polimorfismo SREBF1a -36delG foi relacionado com
maior aumento de apo AI sérica em resposta a fluvastatina (SALEK et al., 2002).
Por outro lado, o polimorfismo SREBF2 G1784C (rs4822063) não foi associado
com diferenças na resposta à sinvastatina (FIEGENBAUM et al., 2005a).
Recentemente, demonstramos que a atorvastatina reduz a expressão de mRNA
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de SCAP nos

pacientes portadores do genótipo AA do polimorfismo SCAP

A2386G (rs12487736) (ARAZI et al. 2008).
O polimorfismo SCAP A2386G também parece estar relacionado com a
redução de colesterol total e triglicérides séricos após o tratamento com
sinvastatina (FIEGENBAUM et al., 2005a).
Os estudos sobre fatores genéticos associados com a resposta a
ezetimiba são mais escassos. Polimorfismos no gene NPC1L1 foram
relacionados com a maior resposta terapêutica a ezetimiba (WANG A. et al.,
2005; SIMON et al., 2005; HEGELE et al., 2005). Pisciotta et al. (2007)
observaram que a variante NPC1L1 L272L (rs2072183) (C1679G) foi associada
com maior redução de LDL-C após o tratamento com ezetimiba em indivíduos
portadores de HF heterozigótica.
Como visto anteriormente, a concentração plasmática de colesterol é
regulada por um conjunto de processos metabólicos complexos que envolvem a
participação de proteínas e enzimas envolvidas na absorção, síntese, transporte,
captação e eliminação do colesterol. As proteínas LDLR, HMGCR e NPC1L1,
envolvidas nesses processos, são reguladas pelas proteínas SREBPs e SCAP
que são expressas em maior quantidade quando há depleção de colesterol nas
células. Além disso, numerosos fatores genéticos podem influenciar a
concentração plasmática do colesterol e a resposta terapêutica, aumentando o
risco para doenças cardiovasculares.
Considerando a importância das informações descritas e os escassos
trabalhos publicados nesta área envolvendo indivíduos brasileiros, é de interesse
conhecer o papel de variantes em genes envolvidos na homeostase intracelular
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do colesterol na expressão gênica e na resposta a hipolipemiantes e também
avaliar os efeitos de hipolipemiantes sobre a expressão destes genes.
Os resultados deste estudo poderão contribuir para o conhecimento de
fatores

e

mecanismos

hipolipemiantes.

envolvidos

na

variabilidade

de

resposta

aos
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
Avaliar os efeitos de hipolipemiantes e polimorfismos sobre a expressão
dos genes HMGCR, LDLR, SREBF1a, SREBF2, SCAP e NPC1L1 em indivíduos
hipercolesterolêmicos.

2.2. Objetivos específicos
2.2.1. Avaliar o efeito do tratamento com atorvastatina sobre a expressão
do mRNA dos genes HMGCR, LDLR, SREBF1a, SREBF2 e SCAP em células
mononucleares periféricas de indivíduos com hipercolesterolemia não familial
2.2.2. Avaliar o efeito de polimorfismos dos genes SREBF1a, SREBF2 e
SCAP sobre a expressão do mRNA em células mononucleares do sangue
periférico de indivíduos com hipercolesterolemia não familial tratados com
atorvastatina.
2.2.3. Avaliar o efeito de polimorfismos dos genes SREBF1a, SREBF2 e
SCAP sobre os valores de lípides basais e após a terapia com atorvastatina em
pacientes com hipercolesterolemia não familial.
2.2.4. Avaliar o efeito do tratamento com sinvastatina e ezetimiba sobre a
expressão do mRNA dos genes HMGCR, LDLR, SREBF1a, SREBF2, SCAP e
NPC1L1

em

células

mononucleares

hipercolesterolemia familial.

periféricas

de

indivíduos

com
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Casuística e Protocolo Terapêutico
Foram selecionados 125 indivíduos normolipidêmicos (NL) entre 40 e 70
anos, apresentando concentrações séricas de colesterol total inferiores a 200
mg/dL, triglicérides inferiores a 150 mg/dL e LDL-C inferiores a 160mg/dL.
Também foram selecionados 72 indivíduos com hipercolesterolemia não-familial
(HNF) entre 40 e 70 anos com indicação para o uso de atorvastatina (colesterol
total > 200 mg/dL, triglicérides < 350 mg/dL, LDL-C > 160mg/dL). Ambos os
grupos de indivíduos foram selecionados randomicamente entre os atendidos na
Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário da USP (HU-USP).
No Ambulatório de Dislipidemias do Serviço de Endocrinologia e
Metabologia do Hospital das Clínicas de São Paulo foram selecionados 25
indivíduos portadores de hipercolesterolemia familial (HF) com base nos critérios
de histórico familiar e clínico, exames físicos (xantomas, xantelasmas, etc.) e
análises laboratoriais e genéticas (CIVEIRA, 2004). A pesquisa de mutações do
gene do LDLR associadas com a HF foi empregando-se o método de
polimorfismo de conformação de fita única (SSCP - Single Strand Conformation
Polymorphism). As amostras com perfil de SSCP alterado foram analisadas por
seqüenciamento de DNA para identificação da mutação conforme previamente
descrito por nosso grupo de pesquisa (SALAZAR et al. 2002a; SALAZAR et al.
2002b).
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Neste estudo, não foram incluídos os indivíduos com hipotiroidismo (TSH>
4,00 mcUI/mL) , diabete melito (glicose > 100mg/dL), doenças hepática (ALT> 43
U/L e AST> 35 U/L) e renal (creatinina > 1,3 mg/dL) graves, e mulheres em uso
de contraceptivos orais ou grávidas.
Os indivíduos do grupo HNF fizeram uso de atorvastatina (10 mg/dia/via
oral) durante quatro semanas após permanecerem quatro semanas sem
medicação hipocolesterolemiante e em dieta com baixo teor gordura saturada e
colesterol. (CHAHOUD; AUDE; MEHTA, 2004).
Os

indivíduos

do

grupo

HF

em

prevenção

primária

de

DAC

permaneceram por quatro semanas sem medicação hipocolesterolemiante, de
acordo com critério clínico, e fizeram uso de dieta com baixo teor gordura
saturada e colesterol. Após esse período, os pacientes fizeram uso de
sinvastatina (40 mg/dia/via oral) por quatro semanas e, a seguir, fizeram uso de
sinvastatina (40mg/dia/via oral) e ezetimiba (10 mg/dia/via oral) por mais quatro
semanas.
3.2 Amostras biológicas
Os indivíduos do grupo NL foram submetidos a uma única coleta de
sangue, após jejum de 12 a 14 horas. Nessa coleta foram obtidos 15 mL de
sangue em tubo com EDTA K2 (1,8 mg/mL de sangue) para extração de DNA e
RNA e outro de 5 mL em tubo sem anticoagulante para a obtenção de soro. No
soro, foram determinadas as concentrações de colesterol total e frações,
triglicérides, apolipoproteínas AI (apoAI) e B (apoB), ALT, AST e CK, glicose,
uréia, creatinina, TSH (hormônio tireoestimulante) e T4L(tiroxina livre).
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Os indivíduos dos grupos HF e HNF foram submetidos a coletas de
sangue adicionais (12 a 14 h de jejum), após cada fase do protocolo terapêutico.
Em cada coleta, foram obtidos 10 mL de sangue em tubo com EDTA K2 (1,8
mg/mL de sangue) para extração de RNA e 5 mL em tubo sem anticoagulante
para a obtenção de soro para determinação de concentrações de colesterol total
e frações, triglicérides, apoAI, apoB, ALT, AST, CK, glicose, uréia, creatinina,
TSH e T4L.
As concentrações séricas de colesterol total e frações, triglicerídeos,
apoAI e apoB foram utilizadas a fim de avaliar a resposta terapêutica aos
hipolipemiantes. A avaliação de TSH e T4 livre foi utilizada para exclusão de
pacientes com hipo ou hipertireoidismo. A glicemia foi determinada para excluir
os indivíduos com diabete melito. A dosagem de uréia e creatinina, a avaliação
da atividade das enzimas ALT e AST e a avaliação de CK foram utilizadas para
exclusão de pacientes com lesão renal , hepática, ou muscular respectivamente.
3.3 Determinações bioquímicas
As concentrações séricas de colesterol total, HDL-C e triglicérides foram
determinadas por métodos enzimático-colorimétricos (SIEDEL et al., 1983;
SUGIUCHI, et al., 1995, SULLIVAN et al., 1985) utilizando conjuntos
diagnósticos (Siemens Medical/Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY, EUA), em
analisador automático Advia 1650® (Siemens Medical/Bayer Diagnostics,
Tarrytown, NY, EUA). A determinação de HDL-C foi realizada por método
enzimático (NAUCK 1998) com o conjunto diagnóstico da DiaSys® (DiaSys
Diagnostic Systems GmbH, Holzheim, Alemanha). As concentrações séricas de
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VLDL-C e LDL-C foram calculadas segundo a fórmula de Friedewald et
al.(1972).
Amostras de soro foram enviadas ao Laboratório Álvaro, em Cascavel no
estado do Paraná, para determinação das concentrações de apoAI (e apoB por
métodos nefelométricos (RIFAI 1986) utilizando conjuntos diagnósticos da Dade
Behring (Dade Behring GmbH, Marburg, Alemanha), em analisador automático
BN II® (Dade Behring GmbH, Marburg, Alemanha). Este laboratório é membro
participante dos programas PNCQ (Programa Nacional de Controle de
Qualidade) , PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos) PELM
(Proficiência em Ensaios Laboratoriais).
O índice aterogênico do plasma (AIP) calculado como log (TG/HDL-C)
também foi avaliado. O AIP foi proposto como marcador de aterogenicidade do
plasma porque está aumentado em indivíduos com alto risco para DAC e é
inversamente proporcional ao tamanho da partícula de LDL (DOBIASOVA;
FROHLICH, 2001). Rasouli et al. (2006) sugeriram que a relação apoB/apoAI é
um fator de risco independente para DAC e é superior a outros índices sendo o
melhor marcador de risco de DAC na prática clínica. O índice LDL-C/apoB é
conhecido como um marcador indireto da subclasse de LDL densa e pequena e
baixos índices desse parâmetro estão relacionados com DAC.(PACKARD;
CASLAKE; SHEPERD, 2000)
As atividades das enzimas (ALT, AST e CK) e a concentração de uréia
foram

determinadas

por

métodos

cinéticos

(BERGMEYER;

SCHEIBE;

WAHLEFELD, 1978; HORDER et al., 1991; TALKE 1965). As dosagens de
glicose e creatinina foram realizadas por métodos enzimáticos colorimétricos
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(FABINY 1971; TRINDER, 1969). Estas análises também foram realizadas em
analisador automático Advia 1650® (Siemens Medical/Bayer Diagnostics,
Tarrytown, NY, EUA).
3.4 Extração do DNA genômico
O DNA genômico foi obtido a partir do sangue total periférico, colhido com
EDTA, usando o procedimento desenvolvido em nosso laboratório (SALAZAR et
al., 1998). A integridade das amostras foi avaliada por separação eletroforética
em gel de agarose a 0,8% em tampão TBE (Tris-borato 45 mM, EDTA 1 mM)
durante 30 minutos a 100V e 60mA, corado com brometo de etídeo a 0,5 µg/mL
(SAMBROOK;

RUSSEL, 2001). A visualização das bandas foi feita em

transluminador UV utilizando o sistema de captura de imagem Chemilmager
4400 (Alpha Innotech Corporation, CA, EUA).
A quantificação de DNA foi realizada por espectrofotometria a 260nm, e a
pureza do DNA determinada pela relação A260/A280 ((SAMBROOK; RUSSEL,
2001).
3.5 Análise dos polimorfismos genéticos
Foram estudados as variantes dos genes SREBF1 -36delG (região
promotora), SREBF2 G1784C (A595G exon 10, rs2228314 do banco dnSNP) e
SCAP A2386G (Ile796Val

,exon 16, rs12487736 do banco dnSNP),

empregando-se a reação em cadeia pela polimerase (PCR). Os produtos
gerados foram digeridos com enzimas de restrição específicas e o perfil de
polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição (RFLP) foi avaliado por
técnica eletroforética.

44

Para o polimorfismo SREBF1a –36delG foram utilizados os iniciadores
previamente descritos (VEDIE et al., 2001, ARAZI et al, 2008). Para os
polimorfismos SREBF2 G1784C e SCAP A2386G foram desenhados iniciadores
com auxílio do programa Primer Premier® v. 5.0 (Premier Biosoft
International, EUA). Na Tabela 1, estão descritos os iniciadores utilizados
nos ensaios de PCR para os polimorfismos estudados.
Tabela 1 - Iniciadores utilizados nos ensaios de PCR-RFLP

Polimorfismo

Seqüências dos Iniciadores

SREBF1a -36delG

5’ CGAGGCTGGATAAAATGAAT 3’
5’ CACACCTTCGATGTCGGTCA 3’

SREBF2 G1784C

5’-GGGGGAGTAGAAGTCTATATCA-3’
5’-AGAACTGGCAAATCAAGCTA-3’

SCAP A2386G

Tamanho
do Produto
de PCR

5’-TTCTGCAGGACATCGAGTG-3’
5’-AGAAGGGGCAAGGGAAAAG-3’

464 bp

Referência

VEDIE et
al., 2001
----

435 bp

342 bp

ARAZI et
al. 2008

Nota: www.ensembl.org Número de acesso: SREBF2: ENSG00000198911;

Nos ensaios de PCR, foram utilizados de 100 a 400 ɳM dos iniciadores
(Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 0,2 mM de cada nucleotídeo (dATP, dCTP,
dGTP e dTTP) (Amersham Biosciences, NJ, EUA), e 1 unidade de DNA
polimerase e tampão de PCR [composição: Tris-HCl a 75mM pH 9.0, MgCl2 a
2mM, KCl a 50 mM, (NH4)2SO4 a 20mM (Biotools, Madri, Espanha)], e 100 ɳg de
DNA genômico em um volume total de 50 µL. A Tabela 2 resume as condições
otimizadas de amplificação pela PCR para os polimorfismos estudados.
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Tabela 2 - Condições de amplificação pela PCR para os polimorfismos SREBF1a 36delG, SREBF2 G1784C e SCAP A2386G.
Polimorfismo

Desnaturação

Hibridação

Extensão

Ciclos

SREBF1a-36delG

96oC/1 min

60oC/2 min

72oC/2 min

30

SREBF2 G1784C

96oC/1 min

53oC/1 min

72oC/1 min

32

SCAP A2386G

95oC/1 min

58oC/1 min

72oC/1 min
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Os produtos de PCR foram avaliados por eletroforese em gel de agarose
1% em tampão TBE (Tris-borato 45 mM, EDTA 1 mM) durante 30 minutos a
100V e 60mA, corado com brometo de etídeo a 0,5 µg/mL (SAMBROOK;
RUSSEL, 2001).e documentados como descrito no item 3.4. Como referência, foi
utilizado um marcador de tamanho molecular de DNA de 100 bp (Invitrogen
Corporation, Carlsbad, CA, EUA). Os produtos de PCR foram digeridos com
endonucleases de restrição por 4h, em banho de água (FANEM Ltda., São
Paulo, SP, Brasil) a 37oC, em volume final de reação de 10 µL, nas condições
apresentadas na tabela 3.

Tabela 3 - Condições otimizadas para os ensaios de restrição dos produtos de
PCR com endonucleases.
Polimorfismo

Endonuclease

Quantidade

Produtos de restrição

SREBF1a -36delG

Apa I

30 U

131, 333 bp

SREBF2 G1784C

Nae I

4U

185, 150, 98bp

SCAP A2386G

Hpy CH4 IV

2U

152, 123, 67bp
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Os produtos de digestão enzimática para o polimorfismo –36delG do
SREBF1a foram analisados por eletroforese em gel de agarose 2% em tampão
TBE (Tris-borato 45 mM, EDTA 1 mM) durante 50 minutos a 100V e 60mA,
corado com brometo de etídeo a 0,5 µg/mL (SAMBROOK; RUSSEL, 2001).,
utilizando-se como referência um marcador de tamanho molecular de DNA de
100 bp. Os géis foram corados e documentados como indicado no item 3.4. Na
figura 4, podem ser observados os genótipos G+G+ (linha 1), G+G- (linha 2) e GG- (linha 3).

Figura 4 - Eletroforese em gel de agarose 2%, corado com brometo de etídeo, dos
produtos de restrição do SNP SREBF1a -36delG Linha M: marcador de tamanho
molecular de DNA de 100 bp. Linha 1: genótipo G+G+. Linha 2: genótipo G+G-. Linhas 3:
genótipo G-G-.

Os produtos de digestão enzimática dos polimorfismos SREBF2 G1784C
e SCAP A2386G foram analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida a
10%, com tampão TBE (Tris-borato 45 mM, EDTA 1 mM) utilizando-se o sistema
de eletroforese vertical Mini v16-2 (Biometra, Göttingen, Alemanha) e a fonte
modelo EPS 200 (GE Healthcare, Amersham Biosciences do Brasil, São Paulo,
SP), nas condições: 120V, 16mA, 2 h e 30 min. Foi utilizado marcador de
tamanho molecular de 100 bp (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, EUA) para
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caracterizar os tamanhos dos fragmentos gerados pela restrição enzimática. Os
géis foram, posteriormente, corados com nitrato de prata (Merck S.A., Rio de
Janeiro, RJ, Brasil) e documentados utilizando-se o sistema de digitalização de
imagem (HP Scan Jet 3400C, Hewlett-Packard®, Hong Kong, China).
Nas figuras 5 e 6, são apresentados os perfis de RFLP dos
polimorfismos SREBF2 G1784C e SCAP A2386G, respectivamente. A banda de
185bp observada na figura 5 indica a presença do sítio constitutivo para corte da
endonuclease de restrição NaeI para o polimorfismo SREBF2 G1784C.
Podemos observar os genótipos CC (linha 2), GC (linha 1, 3 e 4) e GG (linha 5).
Para o polimorfismo SCAP A2386G, observa-se os genótipos AA (linha 2), AG
(linhas 1, 3 e 5) e GG (linhas 4 e 6). O corte da enzima no sítio constitutivo pode
ser observado pela presença da banda de 152bp.

Figura 5 - Eletroforese em gel de acrilamida 10% dos perfis de RFLP do polimorfismo
SREBF2 G1784C. Trilha M: marcador de tamanho molecular de DNA de 50 bp. Linha 2:
genótipo CC; Linhas 1, 3 e 4: genótipo GC; Linha 5: genótipo GG.
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Figura 6 - Eletroforese em gel de poliacrilamida 10%, corado com nitrato de prata, dos
produtos de restrição do SNP SCAP A2386G Linha M: marcador de tamanho molecular
de DNA de 100 bp. Linha 2: genótipo AA. Linhas 1,3 e 5: genótipo AG. Linhas 4 e 6:
genótipo GG.

3.6 Triagem de mutações dos genes LDLR e APOB

As mutações R3500Q e R3531C do gene APOB foram triadas utilizando
o método PCR-RFLP de acordo com Cavalli et al (2000).
Para a triagem de mutações no gene LDLR nos indivíduos do grupo HF foi
utilizada o método de SSCP. Os exons e a região promotora do LDLR foram
amplificados utilizando-se os iniciadores descritos previamente (HOBBS et al.,
1992, Salazar et al., 2002). Brevemente, foram utilizados 100 nM de iniciadores
(Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 0,2 mM de dNTPs (Amersham Biosciences,
NJ, EUA), e 1 unidade de DNA polimerase e tampão de PCR (composição: TrisHCl a 75mM pH 9.0, MgCl2 a 2mM, KCl a 50 mM, (NH4)2SO4 a 20mM (Biotools,
Madri, Espanha), e 100 ng de DNA genômico em um volume total de 50 µL. Os
ensaios foram realizados utilizando-se o programa de amplificação: (1) ciclo
inicial de 98ºC por 3 min.; 30-35 ciclos de 95ºC por 60 s, 55-68ºC por 120 s, e
72ºC por 60 s; e etapa de extensão final de 72ºC por 10 min. Os produtos de
PCR foram avaliados conforme descrito no item 3.5.
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Os produtos de PCR foram desnaturados e separados em condições nãodesnaturantes utilizando-se o sistema GenePhor™ (GE Health Care, Chalfont St.
Giles, Reino Unido). Resumidamente, 1µL de produto de PCR foi diluído em
20µL de solução desnaturante (formamida a 95%, EDTA a 10mM, xilenocianol a
0,05% e azul de bromofenol a 0,05%), submetido à desnaturação por 8 min a
95oC e imediatamente transferido para banho de gelo. A seguir, 5 µL dessa
mistura

foram

submetidos

à

separação

eletroforética

no

equipamento

GenePhor™, utilizando o Kit comercial GeneGel Excel 12.5/24 (GE Health Care,
Chalfont St. Giles, Reino Unido) que inclui os tampões de eletroforese e os géis
de poliacrilamida a 12,5%. A seguir, os géis foram revelados pela coloração com
nitrato de prata e a documentação foi feita como descrito no item 3.5.
3.7 Seqüenciamento de DNA
O seqüenciamento de DNA foi utilizado para identificar as mutações
detectadas pelo SSCP. Resumidamente, os produtos de PCR com perfil de
SSCP alterado foram purificados utilizando-se o kit GFx™ PCR DNA and gel
band purification kit (GE Health Care, Chalfont St. Giles, Reino Unido), de acordo
com o protocolo do fabricante. A seguir, foram submetidos à reação de
seqüenciamento utilizando-se o kit comercial DYEnamic ET Dye Terminator Kit
com Thermo Sequenase™ II DNA Polimerase (GE Health Care, Chalfont St.
Giles, Reino Unido) de acordo com as instruções do fornecedor e separados no
sistema de eletroforese de alta resolução MegaBace 1000 (GE Health Care,
Reino Unido).
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Para análise das seqüências foi utilizado o programa BioEdit (Carlsbad,
CA,

EUA),

os

eletroferogramas

e

a

seqüência

de

referencia

(http://www.ucl.ac.uk/ldlr/ LOVDv.1.1.0/refseq/).
3.8 Extração e avaliação do RNA total de células mononucleares
As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram separadas
por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque (Sigma Aldrich, MO, USA)
densidade específica de 1,070 g/mL, a temperatura ambiente (SALAZAR et al.,
2000). Resumidamente, em tubos cônicos de 15 mL de capacidade, foram
pipetados 10 mL de sangue humano com EDTA (1mg/mL), diluídos com igual
volume de tampão Tris-EDTA (Tris-HCl a 10mM, pH 7,4 e EDTA a 10mM, pH
8,0), sobre 3 mL de Ficoll-Hypaque. O tubo foi centrifugado a 800 g por 30 min. a
temperatura ambiente e a camada de células mononucleares foi recolhida. As
células foram lavadas com tampão Tris-EDTA contadas em câmara de Neubauer
e imediatamente submetidas à extração do RNA total.
As CMSP (1 a 5x106 células/mL) foram lisadas com 1 mL de TRIZOLR
(Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) de acordo com procedimento
previamente padronizado em nosso laboratório (SALAZAR et al., 2000;
MASSIRER et al., 2004). Resumidamente, 200 µL de clorofórmio foram
adicionados aos lisados e os extratos foram homogeneizados e centrifugados
12.000 x g por 15 min, a 4ºC. O RNA total presente na fase aquosa foi
precipitado com isopropanol gelado, centrifugado a 10.000 x g, por 10 min, a 4ºC
e lavado com etanol a 75% (v/v). A seguir, o RNA foi seco a temperatura
ambiente e ressuspendido em 50 µL água esterilizada tratada com (DEPC)
(Sigma Aldrich, MO, USA), e armazenado a –70ºC para posterior análise.
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O RNA extraído foi quantificado (A260nm) e foi avaliado o grau de pureza
(A260/A280) por espectrofotometria no ultravioleta (UV) (SAMBROOK; RUSSEL,
2001). A integridade do RNA foi avaliada por eletroforese em gel de agarose a
1,0% contendo formaldeído a 2,2M e tampão MOPS [MOPS a 20mM (pH 7,0),
acetato de sódio a 8mM e EDTA a 1mM (pH 8,0)] preparado com água
esterilizada tratada com DEPC (SAMBROOK; RUSSEL, 2001).
Os valores de concentração do RNA total extraído estão descritos na
tabela 4. As concentrações médias de RNA total foram similares entre os grupos
de indivíduos (p = 0,675). A razão 260/280 nm determina o grau de pureza de
um ácido nucléico. Para amostras de RNA, a faixa dessa razão deve estar entre
1,8 e 2,0 (SAMBROOK; RUSSEL, 2001).

Tabela 4 - Dados de quantificação das amostras de RNA obtidas de células
mononucleares do sangue periférico nos indivíduos estudados
Grupos

Fases do tratamento

HF (25)

Basal

427,1 ± 221,1

Sinvastatina

368,9 ± 237,6

Sinvastatina + Ezetimiba

488,7 ± 318,5

Basal

441,8 ± 273,5

Atorvastatina

447,2 ± 286,4

Sem tratamento

391,8 ± 209,1

HNF (72)

NL (125)

Concentração (µg/mL)

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HF: hipercolesterolêmicos familial; HNF: hipercolesterolêmicos
não familial; NL: normolipidêmicos; Sinva: sinvastatina; Eze: ezetimiba; Atorva: atorvastatina. Teste: ANOVA
on Ranks (p<0,001) e o método de Dunn para comparação múltipla dos pares [p<0,05 para: Sinva x
Sinva+Eze, Basal (HNF) x Sinva, NL x Sinva, Atorva x Sinva].
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3.9 Análise da expressão do mRNA por RT-PCR em tempo real
A quantificação da expressão de mRNA dos genes SREBF1a, SREBF2,
SCAP, LDLR, HMGCR e NPC1L1 em CMSP, foi realizada por transcrição
reversa do mRNA seguida de PCR (RT-PCR) em tempo real, utilizando o
sistema de amplificação TaqMan Two Step RT-PCR (Applied Biosystems, Foster
City, CA).
A primeira etapa consistiu da síntese de cDNA a partir de 1 µg de RNA, na
presença de 200 ηg de iniciadores aleatórios (random primers) (Invitrogen, MD,
EUA), DTT 20 mM (Invitrogen, MD, EUA), 200 µM dNTP 10 mM (AmershamPharmacia Biotech do Brasil, Brasil), 200 U de transcriptase reversa
(SuperScriptTM II RT RNase H-) e tampão de RT (Tris-HCl 250mM pH 8,3, KCl
375 mM, MgCl2 15mM) (Invitrogen, MD, EUA). A mistura foi incubada por 10 min
a 25ºC, seguida de 50 min a 42ºC e 15 min a 70ºC. O cDNA obtido foi
armazenado a –20ºC até a realização da PCR.
Na segunda etapa, o cDNA de cada gene foi amplificado por PCR em
tempo real, utilizando-se iniciadores (concentração final: 900 nM) e sondas de
detecção marcadas com FAM (concentração final: 250 nM) adquiridos no
formato “TaqMan Gene expression Assays” que contém os iniciadores e a sonda
de cada gene prontos para serem utilizados (Applied Biosystems, Foster City,
CA, EUA) e identificados pelos números de catálogo de acordo com a tabela 5:
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Tabela 5 - Número de catálogo dos ensaios utilizados (iniciadores + sonda)
Gene

Número de catálogo

SREBF1a

Hs00231674_m1

SREBF2

Hs00190237_m1

SCAP

Hs00299593_m1

HMGCR

Hs00168352_m1

LDLR

Hs00181192_m1

Os demais reagentes de PCR foram adquiridos em solução denominada
Master Mix (MgCl2 25 mM, dNTPs 10 mM, AmpEraseR UNG 30U, enzima
AmpliTaq Gold 150 U e tampão de reação) (Applied Biosystems, Foster City, CA
EUA). Para uso, essa solução foi diluída 2 vezes. Foi utilizado volume final de 25
µL por reação e os ensaios foram realizados em duplicata.
Para

o

gene

e

sonda

separadamente devido à baixa expressão desse gene nas CMSP.

Após

NPC1L1,

foram

sintetizados

iniciadores

otimização a concentração da sonda escolhida foi de 300 nM e dos iniciadores
de 200 nM.
O programa de PCR em tempo real foi constituído de: (1) um ciclo 2 min a
50ºC, (ativação da UNG); (2) um ciclo de 10 min a 95ºC, (inativação da UNG);
(3) 40 ciclos de 15 s a 95ºC (desnaturação) e 1 min a 60ºC (hibridização e
extensão).
Os sinais de fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas TaqMan
foram detectados pelo equipamento ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster
City, CA, EUA). Os dados foram analisados utilizando-se o programa 7500
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System SDS Software (Applied Biosystems, Foster City, CA EUA) que geram
curvas semi-logaritímicas dos sinais de amplificação. Esse programa fornece o
parâmetro ciclo em que o sinal de fluorescência é significativo, denominado ciclo
treshold (Ct) (KUBISTA 2006; BUSTIN; MUELLER, 2005). Para cada amostra
cDNA, o Ct de cada gene é registrado e comparado com o do gene da
gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPD) que é utilizado como controle
endógeno.
A escolha do controle endógeno foi feita avaliando 6 genes
diferentes (GAPD, HRPT1, SDHS, HMBS, B2M e UBC) em uma
amostragem

de

cDNAs

que

incluíram

pacientes

normolipidêmicos,

hipercolesterolêmicos não tratados e tratados. Após a reação de PCR em
tempo real, os dados foram analisados no programa geNorm (PrimerDesign
Ltd.). Os genes com menor variação entre as amostras foram GAPD e
HRPT1. O GAPD foi o gene escolhido pela disponibilidade do produto.
A quantidade de cDNA utilizada nos ensaios foi otimizada a partir de
curva-padrão que permite avaliar a linearidade da amplificação bem como a
eficiência da mesma. Para essa finalidade, foram utilizadas diluições seriadas
(1:2, 1:4, 1:8 e 1:16) de cDNA de amostras usadas apenas para teste nos
ensaios de PCR em tempo real. As diluições de cDNA e os respectivos valores
de Ct foram plotados em gráfico que permite verificar a relação entre essas duas
variáveis (Ct x log da diluição de cDNA).
A eficiência da reação é calculada de acordo com a inclinação da curva
gerada pela seguinte fórmula: E = 10-1/α -1 x 100, onde α é a inclinação da curva
(PFAFFL, 2001). Segundo Livak e Schmittgen (2001), para um ensaio de PCR
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em tempo real ter alta eficiência (90% a 110%), a inclinação (do inglês slope) da
curva-padrão deve ser próximo de -3,3. Quando esses critérios não são
atendidos, é preciso verificar as concentrações de iniciadores e sondas em
outras curvas-padrão.
Na tabela 6, são apresentados os resultados de inclinações (slopes) das
curvas e as respectivas eficiências dos ensaios.
Tabela 6 - Valores de inclinação da curva e eficiência dos ensaios de RT-PCR em
tempo real.
Gene
Inclinação da curva
Eficiência
SREBF1a

- 3,30

100%

SREBF2

- 3,38

98%

SCAP

- 3,46

95%

HMGCR

- 3,09

110%

LDLR

- 3,53

91%

NPC1L1

- 3,26

103%

GAPD

- 3.43

96%

O cDNA das amostras de pacientes foi diluído 1:4 que corresponde à
quantidade de cDNA intermediária nas curvas-padrão para a maioria dos genes.
Os valores de Ct obtidos nesses ensaios foram utilizados para o calculo da
expressão relativa de mRNA de cada gene alvo em relação à do GAPD (controle
endógeno). Essa relação é denominada Delta Ct (∆Ct) e é calculada pela
fórmula:
∆Ct = (Ct gene alvo – Ct controle endógeno)
Os dados de ∆Ct foram transformados em escala logarítmica (2-∆Ct) para a
análise dos dados.

56

3.10 Controle de qualidade das reações de PCR-RFLP e RT-PCR
As amplificações realizadas pela técnica de PCR foram monitorizadas
utilizando-se controle de reagentes (tubo no qual são adicionados todos os
reagentes para a reação de amplificação, exceto a amostra de DNA ou cDNA)
em cada conjunto de reações. Os ensaios de RT-PCR em tempo real para cada
amostra foram realizados em duplicata.
Os produtos de PCR-RFLP dos polimorfismos G1784C do SREBF2 e
A2386G do SCAP apresentam em sua seqüência um sítio de reconhecimento
da enzima de restrição, denominado sítio constitutivo, que permite a avaliação
da atividade enzimática durante a reação de restrição, sendo um controle útil da
reação. Os produtos de PCR-RFLP do polimorfismo -36delG do SREBF1a não
apresentavam um sítio constitutivo, porém, amostras controles para os três
genótipos possíveis foram analisadas juntamente com as amostras testadas.
Também foram repetidos 20% dos testes de PCR-RFLP para cada polimorfismo,
aleatoriamente.
3.11 Análise estatística dos resultados
Os resultados foram analisados através dos softwares Minitab 15 (Minitab
State College, Pennsylvania, EUA), SPSS 15 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) e
Sigma Stat versão 3.5 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). O nível de significância
adotado foi p < 0,05. As posições ANOVA (analysis of variance) foram avaliadas
a normalidade, a independência de erros e a homocedasticidade.
Para comparar as freqüências das variáveis qualitativas foi realizado o
teste de qui-quadrado. Para comparar os valores de variáveis quantitativas entre
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os grupos foram utilizados os testes ANOVA e t de Student. Para comparar as
fases do tratamento foi utilizado o teste t pareado ou a ANOVA para medidas
repetidas. O teste Tukey foi utilizado para as comparações múltiplas nos testes
de ANOVA, considerando 95% de intervalo de confiança.
Para avaliar a influência dos polimorfismos na expressão de mRNA, foram
utilizados os testes teste t de Student, ANOVA e Tukey para a comparação
múltipla de pares.

58

4. RESULTADOS

4.1 Análise molecular dos indivíduos com hipercolesterolemia
familial
Foram realizados testes moleculares para detectar mutações no gene
LDLR dos 25 indivíduos HF selecionados para o estudo. Na figura 7, estão
ilustrados alguns exemplos de perfis de SSCP alterados que indicam a presença
da mutação e a confirmação por seqüenciamento de DNA. Foram encontradas
mutações no gene LDLR em 10 indivíduos HF, como apresentado na tabela 7.
Não foram encontradas mutações nos outros 15 pacientes pela PCR-SSCP.
As amostras de DNA dos indivíduos HF foram também testadas para a
presença de mutações R3500Q e R3531C do gene APOB. Estas mutações
conferem o fenótipo de Defeito de apoB-100 familial, doença monogenética com
fenótipo similar a hipercolesterolemia familial heterozigótica. Não foram
encontradas mutações do APOB neste grupo amostral.
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Figura 7- Mutações encontradas no exon 5 do gene LDLR. NL: normolipidêmicos

Tabela 7 - Mutações no gene LDLR detectadas em indivíduos com HF
Número do
indivíduos

Nucleotídeo

Evento

Nome da
mutação

Exon

Referência

1EZ

1118

G>A

G373D

8

BERTOLINI et. al.
1999

4 EZ

757

C>T

R253W

5

FOUCHIER et. al.
2001

6 EZ

769

C>T

R257W

5

NAUCK et. al.2001

7 EZ

2093

G>A

C677Y

14

SCHMIDT;
KOSTNER, 1997a

8 EZ

2093

G>A

C677Y

14

SCHMIDT; KOSTNER
,1997 a

9 EZ

2093

G>A

C677Y

14

SCHMIDT;
KOSTNER, 1997 a

15 EZ

670

G>A

D224N

4

HOBBS et. al. 1992

16 EZ

670

G>A

D224N

4

HOBBS et. al. 1992

49 EZ

670

G>A

D224N

4

HOBBS et. al. 1992

50 EZ

1740

G>C

D580H

12

SALAZAR et. al. 2002

Nota: Indivíduos 7EZ, 8EZ e 9EZ são irmãos; indivíduos 15EZ e 16EZ são irmãos, 49EZ é primo dos
a

indivíduos 15EZ e 16EZ. Comunicações pessoais (http://www.ucl.ac.ik/fh)
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4.2 Efeitos de hipolipemiantes sobre o perfil lipídico
Na Tabela 8, são apresentados dados biodemográficos e de perfil lipídico
sérico basal dos grupos HF, HNF e NL. Observou-se maior freqüência de
mulheres em todos os grupos. Além disso, foram observadas mais mulheres no
grupo HF (92,0%) em relação aos outros dois grupos (HNF: 65,8% e NL: 72,9%,
p=0,020)

As

médias

de

idade

foram

maiores

nos

grupos

de

hipercolesterolêmicos (HF e HNF) em relação aos normolipidêmicos (p<0,05).
Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos com relação à
freqüência de hipertensão, etnia, obesidade e de valores de IMC entre os grupos
estudados. O grupo HF apresentou maior porcentagem de indivíduos com
histórico familiar de DAC do que os grupos HNF e NL. A porcentagem de
pacientes com histórico familiar de DAC também foi maior no grupo HNF do que
no grupo NL.
Os grupos HNF e HF tiveram concentrações séricas de CT, TG, LDL-C,
VLDL-C e apoB basais maiores que as do grupo de normolipidêmicos (p < 0,001)
indicando que a seleção dos indivíduos destes grupos foi adequada. Como
esperado, observaram-se maiores concentrações séricas de CT, TG, LDL-C,
VLDL-C e apoB no grupo HF comparando-se com o grupo HNF. O grupo HF
apresentou menores concentrações séricas de HDL-C que os grupos HNF e NL.
O índice aterogênico do plasma (AIP) e as razões apoB/apoAI e LDL-C/apoB
dos grupos HNF e HF foram maiores que no grupo NL (p<0,001). Assim como as
concentrações de lípides, estes índices também foram significativamente
maiores no grupo HF do que no grupo HNF.
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Tabela 8 - Características biodemográficas e valores de lipídeos séricos basais dos
indivíduos com hipercolesterolemia familial (HF), hipercolesterolemia não-familial (HNF)
e normolipidemia (NL)
Parâmetros

HF (25)

Gênero Feminino (%)

HNF (72)

92,0% (23)

Caucasianos (%)
2

Obesidade (%) (IMC >30 kg/m )
2

IMC (kg/m )

a

66,7% (48)

p

72,8 % (91)

a,b

0,028

72,0% (18)

69,4% (50)

60,0% (75)

0,289

13,0% (3)

26,8 % (19)

18,2 % (22)

0,237

27,9 ± 3,8

26,5 ± 4,4

0,113

26,7 ± 3,8
a

Idade (anos)

52,3 ± 12,6

Hipertensão (%)

45,5% (10)

Histórico familiar de DAC (%)

NL (125)
b

a

b

53,4 ± 9,5

46,8 ± 6,8

49,3 % (35)
a

a,c

<0,001

40,2 % (49)

0,461
b,c

70,8 % (17)

54,3% (38)

Colesterol total

332 ± 62a

272 ± 29b

173 ± 18c

<0,001

Triglicérides

194 ± 138a

145 ± 58b

82 ± 28c

<0,001

b

<0,001

c

<0,001

43,4 % (53)

0,031

Perfil lipídico (mg/dL)

a

HDL-C

b

44 ± 12

60 ± 13
a

LDL-C

258 ± 59

apoAI

149 ± 25

16 ± 6

143 ± 30

1,23 ± 0,35

a

1,43 ± 0,48

a

0,61 ± 0,26

0,612

c

141 ± 33
a

<0,001

143 ± 28

b

178 ± 48

LDL-C/apoB

c

29 ± 12
a

apoB/apoAI

98 ± 19

b

39 ± 28

AIP

183 ± 25

a

VLDL-C
apoB

59 ± 13
b

86 ± 24
a

1,06 ± 0,42

a

1,34 ± 0,27

b

0,36 ± 0,23

<0,001
b

<0,001

b

<0,001

c

<0,001

0,63 ± 0,23
1,19 ± 0,29

0,13 ± 0,21

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. NL: normolipidêmicos; HNF: hipercolesterolêmicos não familial;
IMC: Índice de massa corpórea; HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C: colesterol da
lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; AIP: índice
aterogênico do plasma. Variáveis contínuas são apresentadas como média ± DP e comparadas por
ANOVA, seguido do teste de comparação múltipla de Tukey. Variáveis categóricas foram comparadas por
qui-quadrado (χ2). a,b,c Letras diferentes na mesma linha apontam médias significativamente diferentes

Os valores das concentrações séricas dos lipídeos de indivíduos HNF
antes e após o tratamento com atorvastatina estão descritos na tabela 9 (figura
8). Como esperado, observou-se redução significativa nos valores de colesterol
total e LDL-C (p<0,001). Após o tratamento com atorvastatina, também foram
observadas reduções significativas das concentrações de HDL-C, TG, VLDL-C e
apoB assim como reduções nos índices apoB/apoAI, LDL-C/apoB e AIP
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(p<0.001). Observou-se um aumento, porém não significativo nas concentrações
de apoAI após o tratamento. (p=0,057).
Tabela 9 - Valores das concentrações séricas dos lipídeos do pacientes
hipercolesterolêmicos do grupo HNF, antes e após o tratamento com atorvastatina.
Basal

Atorva

(72)

(72)

Colesterol total

272 ± 29

Triglicérides

Perfil lipídico (mg/dL)

% variação

P

195 ± 26

- 27,9 %

< 0.001

145 ± 58

123 ± 49

- 11,2 %

< 0.001

HDL-C

60 ± 13

57 ± 12

- 4,6 %

< 0.001

LDL-C

183 ± 25

113 ± 23

- 37,7 %

< 0.001

VLDL-C

29 ± 12

25 ± 10

- 11,2 %

< 0.001

apoAI

142 ± 30

147 ± 27

+ 6,8 %

0.057

apoB

143 ± 32

96 ± 21

- 33,7 %

< 0.001

apoB/apoAI

1,06 ± 0,42

0,67 ± 0,17

-30,6 %

< 0.001

LDL/apoB

1,34 ± 0,27

1,18 ± 0,23

- 9,6%

< 0.001

AIP

0,36 ± 0,23

0,31 ± 0,24

- 20,8 %

< 0.001

Nota:Número de indivíduos em parêntesis. HNF: hipercolesterolêmicos não-familial. Atorva: atorvastatina.
HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C: colesterol da lipoproteína de baixa densidade;
VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade; AIP: índice aterogênico do plasma. Os
resultados apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por teste t pareado

Figura 8 - Concentrações séricas dos lípides de pacientes hipercolesterolêmicos do grupo HNF antes e
após o tratamento com atorvastatina. CT: colesterol total; TG: triglicérides; HDL-C: colesterol da lipoproteína
de alta densidade; LDL-C: colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína
de muito baixa densidade. Os resultados apresentados como média ± desvio padrão e comparados por
teste t de student.
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Os valores das concentrações séricas dos lipídeos de pacientes com
hipercolesterolemia familial (HF) antes, após o tratamento com sinvastatina em
monoterapia (S) e combinada com ezetimiba (SE) estão descritos na tabela 10
(figura 9). Como esperado, observou-se redução significativa nos valores de
colesterol total, LDL-C e apoB com o tratamento em ambas as fases. A terapia
combinada de sinvastatina e ezetimiba reduziu significativamente mais as
concentrações séricas de CT, LDL-C e apoB em relação à terapia da
sinvastatina em monoterapia (p < 0,001). Os índices LDL-C/apoB e apoB/apoAI
também sofreram reduções significativamente maiores na terapia combinada
(p=0,028 e p<0,001 respectivamente).

A terapia combinada aumentou

significativamente as concentrações de apoAI, quando comparada com a fase
sem tratamento (p=0.023).
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Tabela 10 - Valores das concentrações séricas dos lipídeos do pacientes hipercolesterolêmicos do grupo HF, antes (basal) e após o
tratamento com sinvastatina isolada (Sinva) e em associação com ezetimiba (Sinva+Eze).
Perfil lipídico
(mg/dL) *
Colesterol total
Triglicérides
HDL-C

Basal

Sinva

Sinva+Eze

(25)

(25)

(25)

332 ± 62a

231 ± 39b
b

a

Basal vs Sinva

194 ± 31c

< 0.001

-29,5 %

- 40,4 %

< 0.001

b

< 0.001

- 17,4 %

- 16,8 %

0.922

< 0.001

+11,8%

+ 12,2 %

0.895

194 ± 138

146 ± 87

145 ± 71

44 ± 12a

47 ± 13b

48 ± 13b

a

b

Basal vs

P*

c

Sinva+Eze

P**

LDL-C

258 ± 59

154 ± 35

117 ± 28

< 0.001

- 38.8%

- 53,4 %

< 0.001

VLDL-C

39 ± 28a

29 ± 17b

29 ± 14b

< 0.001

- 17,4 %

- 16,8 %

0.922

apoAI

a

149 ± 25

a

146 ± 24

155 ± 28

0,049

- 1,0 %

+ 4,5 %

0.023

apoB

178 ± 48

113 ± 29

96 ± 26

< 0.001

- 35,0 %

- 45,9 %

< 0.001

apoB/apoAI
LDL/apoB
AIP

b

1,23 ± 0,35

0,79 ± 0,23

0,65 ± 0,22

< 0.001

- 35,1 %

- 47,1%

< 0.001

a

a

b

0,043

- 3,4 %

- 11,5%

0,028

b

< 0.001

- 29,1 %

-27,6 %

0.839

1,43 ± 0,48

a

0,61 ± 0,26

1,40 ± 0,24

b

0,44 ± 0,29

1,25 ± 0,27
0,45 ± 0,26

Nota:Número de indivíduos em parêntesis. B: basal, B: sinvastatina. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C: colesterol da lipoproteína de baixa
*
densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade. Os resultados apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por: ANOVA
**
seguido do teste de comparação múltipla de Tukey, e teste t pareado (Basal/Sinva vs. Basal/Sinva+Eze). a,b,c Letras diferentes na mesma linha apontam médias
significativamente diferentes
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Figura 9 - Concentrações séricas dos lípides de pacientes hipercolesterolêmicos do grupo HF antes e
após o tratamento com sinvastatina (Sinva) e sinvastatina com ezetimiba (Sinva + Eze). CT: colesterol total;
TG: triglicérides; HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C: colesterol da lipoproteína de
baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade. Os resultados apresentados
como média ± desvio padrão e comparados por teste t de student.

4.3 Efeitos de hipolipemiantes sobre a expressão gênica em CMSP
Na figura 10 (tabela 11), são apresentados os valores médios e o intervalo
de confiança 95% de expressão do mRNA basal dos genes em estudo em
CMSP
Observou-se maior expressão dos genes HMGCR e LDLR no grupo HF
em comparação aos grupos HNF e NL (HMGCR: p=0,002, LDLR: p<0,001) A
expressão do gene NPC1L1 no grupo HF também foi maior em relação ao grupo
NL (p=0,012). A expressão dos genes SREBF1a, SREBF2 e SCAP foram
similares entre os grupos estudados.
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Figura 10 - Expressão basal de mRNA dos genes SREBF1a, SREBF2, SCAP, HMGCR, LDLR e
NPC1L1 em CMSP de indivíduos com hipercolesterolemia familial (HF), não-familial (HNF) e
normolipidêmicos (NL).

Tabela 11 - Expressão basal de mRNA dos genes estudados em CMSP de indivíduos
dos grupos HF, HNF e NL
HF
n=25

HNF
n=72

NL
n=125

P

SREBF1a

0,02010 ± 0,00335
(0,01353 – 0,02668)

0,01222 ± 0,00198
(0,00834 – 0,01609)

0,01427 ± 0,00150
(0,01132 – 0,01721)

0,129

SREBF2

0,02432 ±0,00684
(0,01091 – 0,03733)

0,02727 ±0,00403
(0,01936 – 0,03517)

0,02819 ±0,00306
(0,02219 – 0,03418)

0,874

SCAP

0,09140 ± 0,02239
(0,04751 – 0,13529)

0,07981 ± 0,01320
(0,05395 – 0,10568)

0,11081 ± 0,01002
(0,09118 – 0,13044)

0,164

HMGCR

0,03944 ±0,00632a
(0,02706 – 0,05181)

0,01554 ±0,00372 b
(0,00825 – 0,02284)

0,01567 ±0,00282 b
(0,01013 – 0,02121)

0,002

LDLR

0,04784 ± 0,00731 a
(0,03350 – 0,06218)

0,01495 ± 0,00431 b
(0,00650 – 0,02339)

0,01740 ± 0,00327 b
(0,01100 – 0,02381)

<0,001

NPC1L1

0,00420 ±0,00138
(0,00149 – 0,00691)

0,00020 ±0,00080
(0,00136 – 0,00177)

0,012

Genes

Nota:
HF:
hipercolesterolemia
familial;
HNF:
hipercolesterolemia
não-familial;
NL:
normolipidêmicos. Valores de expressão apresentados como media ± desvio padrão o estatístico que
gerou estes resultados assim (95% IC). Os resultados foram comparados por ANOVA. a,b, Letras
diferentes na mesma linha apontam médias significativamente diferentes
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A Figura 11 e a tabela 12 ilustram a variação de expressão gênica
(mediana, distância 5-95% e os valores extremos), em CMSP de indivíduos do
grupo HNF, antes (box azuis) e após (box vermelhos) o tratamento com
atorvastatina. Não se observou diferença significativa na expressão gênica após
o tratamento com este medicamento.

Figura 11 - Box plots de valores de expressão normalizada dos genes SREBF1a, SREBF2,
SCAP, HMGCR e LDLR em CMSP do grupo HNF, antes e após o tratamento com atorvastatina.
Os Box plots mostram a mediana, distância interquartílica e os valores extremos (círculos).

Tabela 12 - Variação da expressão de mRNA dos genes estudados em CMSP de
indivíduos HNF tratados com atorvastatina
Basal (2-∆Ct)

Atorva (2-∆Ct)

P

SREBF1a

0,01222 ± 0,01359

0,01335 ± 0,01981

0,503

SREBF2

0,02727 ±0,03180

0,02912 ± 0,03138

0,658

SCAP

0,07981 ± 0,08918

0,07438 ± 0,07636

0,570

HMGCR

0,01554 ±0,01925

0,02023 ±0,02794

0,055ª

LDLR

0,01496 ±0,01998

0,02997 ±0,09241

0,115ª

Genes

Nota: ∆Ct: CT do gene alvo – Ct GAPD da amostra. Atorva: atorvastatina; HNF:
hipercolesterolemia não-familial. Valores de expressão apresentados como média± DP. Os
resultados foram comparados por teste t pareado
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A Figura 12 e a tabela 13 ilustram a variação de expressão gênica
(mediana, distância 5-95% e os valores extremos), em CMSP de HF, antes (box
azuis), após o tratamento com sinvastatina (box vermelhos) e após o tratamento
com sinvastatina e ezetimiba (box verdes). Não se observou diferença
significativa na expressão gênica após o tratamento ambos os esquemas de
tratamento.

Figura 12 - Box plots de valores de expressão normalizada dos genes SREBF1a, SREBF2,
SCAP, HMGCR, LDLR e NPC1L1 em CMSP do grupo HF, antes e após o tratamento com
sinvastatina e sinvastatina combinada com ezetimiba. Os Box plots mostram a mediana,
distância interquartílica e os valores extremos (círculos).

Tabela 13 - Variação da expressão de mRNA dos genes estudados em CMSP de
indivíduos HF tratados com sinvastatina combinada ou não com ezetimiba
Genes
Basal (2-∆Ct)
Sinva (2-∆Ct)
Sinva + Eze (2-∆Ct)
P
SREBF1a

0,02010 ± 0,01829

0,04439 ± 0,13196

0,04034 ± 0,07358

0,423

SREBF2

0,02432 ±0,02205

0,02216 ±0,01864

0,03441 ±0,04846

0,342

SCAP

0,09140 ± 0,09818

0,12906 ± 0,15578

0,15396 ± 0,19261

0,323

HMGCR

0,03943 ±0,08196

0,03342 ±0,07211

0,03460 ±0,05298

0,946

LDLR

0,04784 ± 0,10035

0,01919 ± 0,10035

0,04609± 0,08749

0,330

NPC1L1

0,00420 ±0,01409

0,00720 ±0,01935

0,01193 ±0,03398

0,121

Nota: ∆Ct: CT do gene alvo – Ct GAPD da amostra. HNF: hipercolesterolemia não-familial; sinva:
sinvastatina; sinva+eze: sinvastatina combinada com ezetimiba. Valores de expressão estão
apresentados como média ± DP.e resultados foram comparados por ANOVA.
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Na figura 13, são apresentados os resultados da análise de correlação
entre os valores de expressão de mRNA dos genes SREBF1a, SREBF2, SCAP,
LDLR e HMGCR normalizados com o controle endógeno GAPD dos indivíduos
do grupo HNF, após o tratamento com atorvastatina. Observa-se moderada
correlação positiva (r: 0.281 a 0.521, p<0,05) entre os valores encontrados.
Estes resultados são sugestivos de que a atorvastatina regula a expressão
desses genes simultaneamente nos indivíduos HNF.
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Figura 13 - Análise de correlação entre as variações da expressão de mRNA (∆Ct atorva ∆Ct basal ) em CMSP após o tratamento com atorvastatina. A: Correlação entre o mRNA de
SREBF1a e SREBF2. B: Correlação entre o mRNA de SREBF1a e SCAP. C: Correlação
entre o mRNA de SREBF1a e LDLR D: Correlação entre SREBF2 e SCAP. E: Correlação
entre SREBF2 e SCAP. F: Correlação entre LDLR e HMGCR .
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No grupo HNF, observou-se grande variabilidade na expressão de mRNA
basal em CMSP, sendo que os indivíduos com menores valores basais tiveram
aumento de expressão, após o tratamento, e aqueles com maiores valores
basais tiveram a expressão diminuída. Em razão desta variabilidade, os dados
foram separados nos grupos A e D para cada gene, onde A corresponde ao
grupo com a expressão aumentada e D com a expressão diminuída após o
tratamento. Os resultados desta análise são apresentados na figura 14. É
possível observar diferenças na taxa de expressão basal e após tratamento
entre os grupos A e D (p<0,05) sugerindo que o efeito da atorvastatina sobre a
expressão gênica é dependente do valor basal.
Com a finalidade de avaliar a possível relação entre os perfis de
expressão e a resposta a atorvastatina, foram comparadas as porcentagens de
variação nos lipídeos séricos para os grupos de expressão A e D, como é
mostrado na figura 15. Não foi observada relação de diferença na expressão de
mRNA para os genes SREBF1a, SREBF2, LDLR e HMGCR e as diferenças no
perfil lipídico sérico após o tratamento. Os indivíduos HNF com expressão do
gene SCAP aumentada pela atorvastatina apresentaram maior redução do
índice apoB/apoAI quando comparada aos que tiveram a expressão diminuída
com o tratamento.
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Figura 14 - Valores de expressão de mRNA de SREBF1a, SREBF2, SCAP, LDLR e HMGCR em
CMSP antes e após o tratamento com atorvastatina. Dados comparados por teste-t de student
e teste t pareado. A: aumento da expressão; D: diminuição da expressão.
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Figura 15 - Perfil lipídico sérico em resposta a atorvastatina de acordo com o padrão de expressão nos genes SREBF1a, SREBF2, SCAP, HMGCR e
LDLR em pacientes do grupo HNF. CT: colesterol total, TG: triglicérides, HDL-C: colesterol da HDL, LDL-C: colesterol da LDL, VLDL-C: colesterol da
VLDL, apoAI, apolipoproteína AI; apoB, apolipoproteína B.
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Também foi investigado se a expressão basal dos genes estudados foi
relacionada com os lipídeos séricos em resposta a atorvastatina. Os níveis de
mRNA foram separados em quartis e as comparações entre eles das outras
variáveis estão mostradas nas tabelas 14 a 18.
Observaram-se diferenças entre o a expressão basal e a expressão após
o tratamento em todos os genes estudados (SREBF1a, p=0,009; SREBF2,
p=0,015; SCAP, p=0,002; HMGCR, p=0,001 e LDLR, p<0,001). Observou-se
também que indivíduos com maior expressão basal de HMGCR apresentaram
maiores concentrações séricas de apoAI após o tratamento com atorvastatina
(p=0,001).
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Tabela 14 - Relação entre a expressão de mRNA do SREBF1a em CMSP e a resposta a atorvastatina em pacientes do grupo HNF.
<0.0048
(18)

Níveis de expressão basal de SREBF1a
0.0051 - 0.0073
0.0077 -0.0135
(18)
(18)

> 0.0138
(18)

p

SREBF1a
mRNA

Atorva

0,00844±0,00916

0,00868±0,00733

0,00950±0,00552

0,0268±0,0349

0,009

CT, mg/dL

Basal

268 ± 26

276 ± 41

269 ± 15

274± 30

0,828

Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%

188 ± 25
-29,7 ± 6,6
55 ± 9
51 ±10
-5,7 ± 12,3
182 ± 24
109 ± 21
-39,9 ± 8,9
31 ±10
27 ±12
-15,4 ± 28,2
157 ± 51
133 ± 62
-15,4 ± 28,2
138 ± 23
142 ± 25
-3,0 ± 10,5
141 ± 26
95 ± 22
-32,4 ± 6,4
1,04 ± 0,23
0,69 ±0,18
-33,9 ±7,6

198 ± 33
-27,6 ± 11,1
61 ± 16
57 ± 16
-6,5 ± 9,7
189 ± 34
117 ± 28
-37,4 ± 13,4
26 ± 10
24 ± 8
-7,5 ± 25,8
131 ± 49
118 ± 42
-7,5 ± 25,8
148 ± 35
144 ± 26
-1,0 ± 8,5
148 ± 42
93 ± 24
-35,2± 14,9
1,03 ±0,26
0,66 ±0,17
-34,6 ±14,0

196 ± 16
-26,9 ± 6,9
60 ± 14
59 ± 11
-1,5 ± 7,8
176 ± 15
111 ± 14
-36,8 ± 9,9
31 ± 15
26 ± 10
-6,2 ± 37,6
155 ± 77
131 ± 50
-6,2 ± 37,6
142 ± 22
151 ± 22
7,1 ± 7,8
147 ± 30
101 ± 17
-30,2 ± 10,2
1,06 ±0,3
0,68± 0,13
-34,4 ±10,5

197 ± 27
-27,5 ± 9,3
63 ±13
60 ±12
-4,8 ± 7,15
183 ± 22
116 ± 26
-36,8 ± 12,4
28 ± 10
22 ± 8
-15,6 ± 26,9
138 ± 51
110 ± 38
-15,6 ± 26,9
142 ± 38
151 ± 33
17,6 ± 64,5
136 ± 28
96 ± 22
-28,3 ± 15,5
1,11 ± 0,73
0,66 ±0,18
-32,0 ±22,2

0,640
0,782
0,296
0,197
0,407
0,501
0,654
0,821
0,468
0,449
0,676
0,468
0,449
0,676
0,827
0,651
0,397
0,660
0,782
0,392
0,947
0,949
0,951

HDL-c, mg/dL
LDL-c, mg/dL
VLDL-c, mg/dL
TG, mg/dL
apoAI, mg/dL
apoB, mg/dL
apoB/apoAI

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Valores apresentados como media ± DP e comparados por ANOVA.
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Tabela 15 - Relação entre a expressão de mRNA do SREBF2 em CMSP e a resposta a atorvastatina em pacientes do grupo HNF.

<0.0058
(18)
SREBF2
mRNA
CT, mg/dL
HDL-c, mg/dL
LDL-c, mg/dL
VLDL-c, mg/dL
TG, mg/dL
apoAI, mg/dL
apoB, mg/dL
apoB/apoAI

Níveis de expressão basal de SREBF2
0.0064 - 0.0195
0.0204 -0.0312
(18)
(18)

> 0.0331
(18)

p

Atorva

0,0163 ± 0,0231

0,0192 ± 0,0123

0,0370 ± 0,0415

0,0441 ± 0,0336

0,015

Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%

272 ± 30
194 ± 27
-28,7 ± 8,8
55 ± 10
52 ± 9
-5,3 ± 8,2
187 ± 25
117 ± 22
-37,2 ±11,2
29 ± 12
24 ± 11
-15,2 ± 33,6
147 ± 61
121 ± 58
-15,2 ± 33,6
136 ± 24
135 ± 20
-0,1 ± 10,7
149 ± 44
98 ± 27
-32,7± 12,6
1,10 ± 0,27
0,74 ± 0,20
-32,6 ± 10,7

272 ± 30
200 ± 23
-25,8 ± 10,2
60 ± 16
56 ± 17
-7,1 ± 13,2
180± 22
116± 21
-34,9 ±12,3
32 ± 13
27 ± 11
-11,5 ± 33,1
159 ± 66
133 ± 57
-11,5 ± 33,1
147 ± 36
151 ± 29
3,9 ± 12,2
139 ± 26
97 ± 21
-29,2 ± 15,5
0,99 ± 0,28
0,66± 0,16
-30,9 ±19,1

265 ± 25
197 ± 26
-25,8 ± 8,0
61 ± 13
58 ± 9
-4,1 ± 8,3
175± 22
113± 22
-35,3 ±10,9
27 ± 11
25 ± 7
-3,8 ± 26,1
135 ± 56
123 ± 37
-3,8 ± 26,1
143 ± 33
147 ± 25
14,3 ± 66,2
136 ± 21
94 ± 22
-31,2 ± 12,0
1,09 ± 0,73
0,65 ± 0,15
-33,1 ±16,8

277 ± 33
190 ± 27
-31,5 ± 6,0
62 ± 15
60 ± 13
-2,0 ± 7,1
188± 29
106± 26
-43,5 ±8,4
28 ± 10
23 ± 8
-14,3 ± 26,2
140 ± 51
116 ± 42
-14,3 ± 26,2
144 ± 27
157 ± 29
9,3 ± 9,8
147 ± 31
97 ± 16
-32,8 ± 9,2
1,05 ± 0,27
0,64 ± 0,15
-38,2 ± 9,2

0,686
0,687
0,133
0,471
0,257
0,436
0,375
0,507
0,072
0,635
0,742
0,656
0,635
0,742
0,656
0,739
0,088
0,618
0,590
0,927
0,810
0,874
0,287
0,477

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Valores apresentados como media ± DP e comparados por ANOVA.
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Tabela 16 - Relação entre a expressão de mRNA do SCAP em CMSP e a resposta a atorvastatina em pacientes do grupo HNF.
<0.029
(18)
SCAP
mRNA
CT, mg/dL
HDL-c, mg/dL
LDL-c, mg/dL
VLDL-c, mg/dL
TG, mg/dL
apoAI, mg/dL
apoB, mg/dL
apoB/apoAI

Níveis de expressão basal de SCAP
0.029 - 0.054
0.055-0.079
(18)
(18)

> 0.080
(18)

p

Atorva

0,0322 ± 0,0341

0,0605 ± 0,0395

0,0801 ± 0,0807

0,125 ± 0,102

0,002

Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%

270 ± 39
197± 32
-26,6 ± 11,0
55 ± 10
53 ± 10
-3,5 ± 8,8
185 ± 36
118 ± 27
-35,3 ± 13,2
29 ± 11
25 ± 11
-9,7 ± 34,9
144 ± 56
124 ± 55
-9,7 ± 34,9
136 ± 23
131 ± 23
-2,3 ± 13,5
141 ± 24
96 ± 25
-32,0 ± 12,7
1,06 ± 0,19
0,74 ± 0,17
-29,7 ± 12,8

274 ± 27
188 ± 24
-31,4± 6,7
61± 11
57 ± 13
-7,7 ± 13,6
183 ± 21
105 ± 20
-42,7± 8,9
30 ± 11
25 ± 12
-16,9 ± 30,2
149 ± 53
123 ± 59
-16,9 ± 30,2
145 ± 17
152 ± 23
4,3 ± 8,6
139 ± 25
92 ± 22
-33,9 ± 8,3
0,97 ± 0,20
0,62 ± 0,15
-36,4 ± 7,3

267 ± 23
199 ± 21
-25,0 ± 9,2
61 ± 18
59 ± 16
-3,4± 5,5
179 ± 17
117 ± 22
-34,4 ± 12,9
27 ± 12
24 ± 10
-10,5 ± 19,9
136 ± 62
118 ± 51
-10,5 ± 19,9
144 ± 45
154 ± 32
18,7 ± 63,1
138 ± 25
100 ± 21
-27,2 ± 13,5
1,13 ± 0,74
0,68 ± 0,20
-32,2 ± 21,1

275 ± 28
196 ± 26
-28,8 ± 5,6
61 ± 13
58 ± 10
-3,8 ± 8,2
184 ± 23
113 ± 20
-38,5 ± 7,4
31 ± 13
25 ± 6
-7,6 ± 33,1
153 ± 65
126 ± 30
-7,6 ± 33,1
144 ± 27
152 ± 23
6,35 ± 11,6
152 ± 47
97 ± 19
-33,1±13,8
1,08 ± 0,32
0,65 ± 0,13
-37,0 ± 12,3

0,849
0,587
0,134
0,401
0,479
0,469
0,914
0,303
0,102
0,828
0,968
0,812
0,828
0,968
0,812
0,763
0,036
0,304
0,558
0,793
0,380
0,727
0,164
0,389

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Valores apresentados como media ± DP e comparados por ANOVA.
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Tabela 17 - Relação entre a expressão de mRNA do HMGCR em CMSP e a resposta a atorvastatina em pacientes do grupo HNF.

HMGCR mRNA
TC, mg/dL
HDL-c, mg/dL
LDL-c, mg/dL
VLDL-c, mg/dL
TG, mg/dL
apoAI, mg/dL
apoB, mg/dL
apoB/apoAI

Atorva
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%

<0.0051
(18)
0,00593 ± 0,00527
276 ± 36
193 ± 33
-29,7 ± 10,1
58 ± 13
55 ± 12
-3,6 ± 7,7
190 ± 33
114 ± 29
-39,9 ± 12,1
26±9
23±8
-8,8 ± 32,2
132 ± 43
116 ± 38
-8,8 ± 32,2
137 ± 25
138 ± 25a,b
1,06 ± 8,6
140 ± 23
94 ± 23
-32,8 ± 11,4
1,05 ± 0,2
0,70 ± 0,19
-33,2 ± 12,5

Níveis de expressão basal de HMGCR
0.0051 - 0.0079
0.0080-0.0198
(18)
(18)
0,0134 ±0,0106
0,0219 ±0,0321
263 ± 25
275 ± 31
186 ± 22
203 ± 20
-28,9 ± 8,6
-25,6 ± 9,3
55 ± 11
61 ± 9
53 ± 8
58 ± 11
-3,6 ± 9,2
-4,9 ± 8,7
176 ± 17
186 ± 25
108 ± 20
120 ± 20
-38,3 ± 11,5
-34,88 ± 12,2
32±12
28± 13
26±10
25±11
-15,4 ± 31,0
-7,8 ± 37,2
159 ± 60
142 ± 63
128 ± 51
124 ± 57
-15,4 ± 31,0
-7,8 ± 37,2
134 ± 21
140 ± 31
133 ± 22a
155 ± 17b,c
-0,42 ± 13,5
22,0 ± 62,3
138 ± 24
144 ± 34
92 ± 22
103 ± 19
-33,7 ± 10,0
-26,3 ± 15,0
1,05 ± 0,2
1,17 ± 0,73
0,70 ± 0,15
0,68 ± 0,15
-32,8 ± 9,7
-33,4 ± 22,1

> 0.0199
(18)
0,0397 ±0,0377
273 ± 25
197 ± 25
-27,7 ± 5,7
65 ± 18
60 ± 17
-6,4 ± 12,2
178 ± 19
111 ± 22
-38,0 ± 8,6
30±13
25±10
-12,7 ± 15,9
148 ± 66
125 ± 52
-12,7 ± 15,9
158 ± 36
163 ± 31c
3,9 ±11,7
149 ± 43
96 ± 21
-33,4 ±11,7
0,97 ±0,30
0,61± 0,17
-35,7± 10,4

p
0,001
0,552
0,266
0,504
0,142
0,265
0,789
0,269
0,472
0,574
0,572
0,892
0,867
0,572
0,892
0,867
0,073
0,001
0,163
0,787
0,453
0,234
0,615
0,405
0,936

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Valores apresentados como media ± DP e comparados por ANOVA. a,b,c Letras diferentes na mesma linha apontam
médias significativamente diferentes (teste de Tukey)
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Tabela 18 - Relação entre a expressão de mRNA do LDLR em CMSP e a resposta a atorvastatina em pacientes do grupo HNF.
<0.0041
(18)

Níveis de expressão basal de LDLR
0.0041 - 0.0075
0.0075-0.0163
(18)
(18)

LDLR mRNA

Atorva

0,00701 ± 0,00678

0,0176 ± 0,0224

0,0182 ± 0,0136

CT, mg/dL

Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%
Basal
Atorva
%

266 ± 23
190 ± 21
-27,9 ± 11,4
58 ± 13
54 ± 11
-6,6 ± 8,2
176 ± 17
109 ± 23
-37,2 ± 15,2
30 ± 8
26 ± 9
-7,1 ± 40,2
150 ±40
129 ± 46
-7,1 ± 40,2
145 ± 30
142 ± 31
-1,1 ±15,6
141 ± 29
92 ± 18
-33,9 ± 11,5
1,01 ± 0,29
0,67 ± 0,15
-31,9 ±13,6

285 ± 42
204 ± 34
-28,2 ± 7,7
62 ± 11
58 ± 11
-5,1 ± 8,9
194 ± 35
121 ± 28
-37,3 ± 11,09
29 ± 15
24± 10
-13,0 ± 23,4
145 ± 74
119 ± 50
-13,0 ± 23,4
142 ± 19
149 ± 21
4,8 ± 10,3
143 ± 30
99 ± 26
-30,6 ± 29,9
1,01 ±0,20
0,67 ± 0,15
-33,6 ± 8,3

272 ± 27
197 ± 26
-27,5 ± 9,2
59 ± 17
58 ± 16
-1,4 ± 6,5
184 ± 25
113 ± 23
-38,3 ± 10,5
30 ± 13
26 ± 11
-9,1 ± 34,6
148 ± 64
130 ± 56
-9,1 ± 34,6
141 ± 35
144 ± 33
2,5 ± 8,9
138 ± 27
96 ± 23
-29,4 ± 15,8
1,03 ± 0,30
0,70 ± 0,22
-30,4 ± 19,2

HDL-c, mg/dL
LDL-c, mg/dL
VLDL-c, mg/dL
TG, mg/dL
apoAI, mg/dL
apoB, mg/dL
apoB/apoAI

Nota: Número de indivíduos entre parênteses. Valores apresentados como media ± DP e comparados por ANOVA.

> 0.0169
(18)
0,0771 ± 0,178
264 ± 18
190 ± 18
-28,2 ± 5,5
60 ± 13
56 ± 12
-5,4 ± 13,0
177 ± 13
109 ± 15
-38,0 ± 7,4
28 ± 11
23 ± 9
-15,6 ± 16,3
138 ± 53
114 ± 45,
-15,6 ± 16,3
140 ± 35
154 ± 21
21,7 ± 64,1
149 ± 40
99 ± 20
-32,0 ± 11,8
1,20 ± 0,72
0,65 ± 0,14
-39,3 ±13,5

p
<0,001
0,132
0,283
0,995
0,866
0,732
0,384
0,089
0,352
0,990
0,943
0,748
0,883
0,943
0,748
0,883
0,956
0,617
0,196
0,781
0,743
0,735
0,510
0,864
0,281
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4.4 Relação de polimorfismos genéticos com a expressão gênica em
CMSP
A distribuição de genótipos e a freqüência de alelos para os polimorfismos
SREBF1a –36delG, SREBF2 G1784C e SCAP A2386G nos grupos NL e HNF
estão apresentadas na tabela 19. Devido ao pequeno número de indivíduos no
grupo HF, a análise genética neste grupo não foi realizada.
Os resultados da análise de Equilíbrio de Hardy-Weinberg avaliada pelo
teste de qui-quadrado, indicam que para os polimorfismos estudados, o número
de genótipos observados em ambos os grupos obedece à distribuição esperada
para uma população em condições de equilíbrio. Portanto a amostragem
analisada é representativa da população permitindo, de forma confiável, a
comparação das freqüências gênicas entre os grupos avaliados.
Tabela 19 - Distribuição de genótipos e freqüência relativa de alelos para os
polimorfismos -36delG do SREBF1a, G1784C do SREBF2 e A2386G do SCAP nos
grupos hipercolesterolemia não-familial (HNF), e normolipidêmicos (NL)
Polimorfismo

Distribuição de genótipos

Freqüência de Alelos

-36delG SREBF1a

G+G+

G+G-

G-G-

G+

G-

HNF (72)

27,8% (20)

54,2% (39)

18,0% (13)

54,9%

45,1%

NL (125)

34,4% (43)

48,0% (60)

17,6% (22)

58,4%

41,6%

2

2

χ = 0,978 (2 gl, p=0,613)

χ = 0,334 (1 gl, p=0,563)

G1784C SREBF2

GG

GC

CC

C

G

HNF (72)

37,5% (27)

44,4% (32)

18,1% (13)

59,7%

40,3%

NL (125)

33,6% (42)

47,2% (59)

19,2% (24)

57,2%

42,8%

χ2= 0,305 (2 gl. p=0,858)

χ2= 0,146 (1 gl, p=0,702)

A2386G SCAP

AA

AG

GG

A

G

HNF (72)

19,4% (14)

54,2% (39)

26,4% (19)

46,5%

53,5%

NL (125)

18,4% (23)

51,2% (64)

30,4% (38)

46,2%

53,8%

2

2

χ = 0,357 (2 gl. p= 0,836)

χ = 0,145 (1 gl, p=0,703)
2

2

Nota: Equilíbrio Hardy-Weinberg: -36delG SREBF1a: HNF: χ = 0,6317 (1gl, p>0,05); NL: χ = 0,0184 (1gl,
p>0,05); G1784C SREBF2: HNF: χ2= 0,4179 (1gl, p>0,05); NL: χ2= 0,1621 (1gl, p>0,05); A2386G SCAP:
2
2
HNF: χ = 0,1897 (1gl, p>0,05); NL: χ = 0,5650 (1gl, p>0.05);
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A expressão basal de mRNA do SREBF1a em CMSP foi similar entre os
portadores dos genótipos do SNP SREBF1a -36delG em ambos os grupos NL e
HNF (p > 0,05) (Figura 16). Também não foi observada relação entre esta
variante e o perfil de expressão de mRNA após o tratamento com atorvastatina
no grupo HNF. Estes resultados são sugestivos de que o SNP SREBF1a 36delG não está relacionado com o perfil de expressão do gene SREBF1.

Figura 16 - Relação do polimorfismo SREBF1a -36delG e a expressão de mRNA do
SREBF1a em CMSP em indivíduos normolipidêmicos (A) e hipercolesterolêmicos nãofamilial (B), antes e após o tratamento com atorvastatina (10mg/dia/4semanas). Os Box plots
mostram a mediana, distância interquartílica e os valores extremos (círculos).
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A expressão basal de mRNA do SREBF2 em CMSP foi similar entre os
portadores dos genótipos SREBF2 G1784C no grupo NL (p > 0,05) (Figura 17).
No grupo HNF, os portadores do genótipo GG tiveram aumento 82,6 % na taxa
de expressão gênica após o tratamento com atorvastatina (p=0,033). Este
resultado é sugestivo de que o SNP SREBF2 G1784C está relacionado com o
efeito da atorvastatina sobre a expressão deste gene em CMSP.

Figura 17 - Relação do polimorfismo SREBF2 G1784C e a expressão de mRNA do
SREBF2 em CMSP em indivíduos normolipidêmicos (A) e hipercolesterolêmicos nãofamilial (B), antes e após o tratamento com atorvastatina (10mg/dia/4semanas). Os Box plots
mostram a mediana, distância interquartílica e os valores extremos (círculos).
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A expressão basal de mRNA do SCAP em CMSP foi similar entre os
portadores dos genótipos SCAP A2386G nos grupos NL e HNF (p > 0,05)
(Figura 18). Após o tratamento com atorvastatina, os portadores dos
genótipos AA apresentaram valores de expressão SCAP diminuída quando
comparados os portadores do genótipo GG (p=0,014) Esses resultados são
sugestivos de que o genótipo AA está associado com redução de expressão
do SCAP em resposta a atorvastatina.

Figura 18 - Relação do polimorfismo SCAP A2386G e a expressão de mRNA do SCAP em
CMSP em indivíduos normolipidêmicos (A) e hipercolesterolêmicos não-familial (B), antes
e após o tratamento com atorvastatina (10mg/dia/4semanas). Os Box plots mostram a
mediana, distância interquartílica e os valores extremos (círculos).
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4.5 Relação de polimorfismos genéticos com o perfil lipídico
Na tabela 20 são apresentados os dados do perfil lipídico sérico basal de
normolipidêmicos separados de acordo com o genótipo do polimorfismo
SREBF1a –36delG. Os portadores dos três genótipos tiveram perfil lipídico
similar. O polimorfismo G1784C do gene SREBF2 e o polimorfismo A2386G do
gene SCAP também não estão associados com diferenças no perfil lipídico para
estes pacientes (tabelas 21e 22).

Tabela 20 - Concentrações séricas de lipídeos e lipoproteínas em indivíduos NL
portadores de diferentes genótipos do polimorfismo SREBF1a -36delG.
Perfil lipídico
G+G+
G+GG-Gp
(mg/dL)
(43)
(60)
(22)
Colesterol total

175 ± 18

172 ± 18

174 ± 20

0,593

Triglicérides

83 ± 29

79 ± 27

91 ± 31

0,223

HDL-C

61 ± 16

58 ± 12

57± 12

0,382

LDL-C

98 ± 19

98 ± 20

99 ± 17

0,938

VLDL-C

17 ± 6

16± 5

18 ± 6

0,223

apoAI

149 ± 30

140 ± 25

140 ± 29

0,223

apoB

84 ± 22

86 ± 24

88 ± 28

0,828

apoB/apoAI

0,60 ± 0,24

0,64 ± 0,23

0,65 ± 0,21

0,628

LDL-C/apoB

1,21 ± 0,28

1,17 ± 0,25

1,24± 0,14

0,590

AIP

0,12 ± 0,22

0,12 ± 0,20

0,19 ± 0,21

0,322

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C:
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade;
apoAI: apolipoproteína A1; apoB: apolipoproteína B; AIP: atherogenic índex plasma Os resultados
apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por ANOVA.
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Tabela 21 - Concentrações séricas de lipídeos e lipoproteínas em indivíduos NL
portadores de diferentes genótipos do polimorfismo SREBF2 G1784C.
GG
GC
CC
Perfil lipídico (mg/dL)
p
(42)
(59)
(29)
Colesterol total

175 ± 18

173 ± 19

172 ± 17

0,742

Triglicérides

78 ± 28

87 ± 29

80 ± 28

0,258

HDL-C

60± 13

58 ± 14

58 ± 12

0,672

LDL-C

99 ± 17

97 ± 21

98 ± 17

0,848

VLDL-C

16 ± 6

17 ± 6

16 ± 6

0,258

apoAI

143 ± 31

143 ± 28

146 ± 20

0,921

apoB

84 ± 20

87 ± 27

85 ± 21

0,811

apoB/apoAI

0,62 ± 0,22

0,61 ± 0,25

0,60 ± 0,19

0,762

LDL-C/apoB

1,23± 0,29

1,17 ± 0,31

1,19 ± 0,25

0,636

AIP

0,09 ± 0,22

0,16 ± 0,25

0,13 ± 0,19

0,241

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C:
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade;
apoAI: apolipoproteína A1; apoB: apolipoproteína B; AIP: atherogenic índex plasma Os resultados
apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por ANOVA

Tabela 22 - Concentrações séricas de lipídeos e lipoproteínas em indivíduos NL
portadores de diferentes genótipos do polimorfismo SCAP A2386G.
AA
AG
GG
Perfil lipídico (mg/dL)
p
(23)
(64)
(38)
Colesterol total

173 ± 18

174 ± 18

172 ± 19

0,755

Triglicérides

83 ± 27

83 ± 29

81 ± 29

0,925

HDL-C

57 ± 13

59 ± 14

61 ± 13

0,433

LDL-C

100 ± 17

99 ± 20

95 ± 19

0,456

17 ± 5

17 ± 6

16 ± 6

0,925

apoAI

136 ± 19

142 ± 31

150 ± 25

0,160

apoB

91 ± 24

85 ± 22

84 ± 26

0,533

apoB/apoAI

0,68 ± 0,19

0,64 ± 0,24

0,59 ± 0,23

0,310

LDL-C/apoB

1,14 ± 0,27

1,20 ± 0,27

1,20 ± 0,34

0,688

AIP

0,16 ± 0,20

0,14 ± 0,20

0,10 ± 0,22

0,603

VLDL-C

Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C:
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade;
apoAI: apolipoproteína A1; apoB: apolipoproteína B; AIP: atherogenic índex plasma Os resultados
apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por ANOVA
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Os perfis lipídicos séricos do grupo HNF antes e após o tratamento com
atorvastatina de acordo com os genótipos do polimorfismo SREBF1a -36delG,
SREBF2 G1784C e SCAP A2386G são apresentados nas tabelas 23, 24 e 25,
respectivamente. Não houve diferença de perfil lipídico antes ou após o
tratamento com atorvastatina entre os pacientes HNF em relação ao SREBF1a 36delG (Tabela 23).
Para o SNP SREBF2 G1784C, as concentrações séricas de colesterol
total e LDL-C foram significativamente maiores nos portadores do genótipo GG,
após o tratamento com atorvastatina (Tabela 24). Apesar de não haver diferença
significativa na porcentagem de redução, este resultado indica que os portadores
do alelo G têm menor redução nas concentrações destes parâmetros após o
tratamento. Os portadores do genótipo CC, tiveram o maior índice basal de LDLC/apoB (que determina o tamanho da partícula de LDL), e maiores reduções
deste índice após o tratamento com atorvastatina.
Em relação ao polimorfismo SCAP A2386G, os portadores do alelo GG
apresentaram concentrações séricas maiores de apoB e menores índices LDLC/apoB antes do tratamento quando comparados com os portadores dos outros
genótipos (Tabela 25).
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Tabela 23 - Concentrações séricas de lipídeos e lipoproteínas no período basal e após
tratamento com atorvastatina, em pacientes HNF, com diferentes genótipos do
polimorfismo SREBF1a -36delG.
G+G+
G+GG-GPerfil lipídico (mg/dL)
p
(20)
(39)
(13)
Colesterol total Basal
273 ± 39
267 ± 22
283 ± 31
0,260
Atorvastatina
199 ± 33
191 ± 22
200 ± 22
0,402
%
-26,7 ± 9,9
-28,2 ± 8,5
-28,9 ± 6,6
0,740
Triglicérides
Basal
139 ± 63
145 ± 58
156 ± 54
0,716
Atorvastatina
118 ± 54
119 ± 41
143 ± 762
0,282
%
-10,0 ± 34,3 -13,9 ± 23,4
-5,0 ± 39
0,639
HDL-C
Basal
57 ± 13
61 ± 15
61 ± 5
0,580
Atorvastatina
54 ± 14
58 ± 13
58 ± 8
0,546
%
-5,2 ± 11,0
-3,8 ± 7,8
-6,1 ± 12
0,721
LDL-C
Basal
187 ± 32
178 ± 19
190 ± 27
0,194
Atorvastatina
120 ± 27
110 ± 20
113 ± 24
0,306
-37,9±11,1
-40,3 ± 9,9
0,504
%
-35,7 ± 12,0
VLDL-C
Basal
28 ± 13
29 ± 12
31 ± 11
0,716
Atorvastatina
24 ± 11
24 ± 8
29 ± 12
0,282
-5,0 ± 39
0,639
%
-10,0 ± 34,3 -13,9± 23,4
apoAI
Basal
135 ± 26
146 ± 35
145 ± 15
0,477
Atorvastatina
142 ± 26
150 ± 33
155 ± 16
0,417
%
5,7 ± 11,3
7,9±44,3
7,6 ± 12,4
0,985
apoB
Basal
149 ± 36
135 ± 33
147 ± 24
0,440
Atorvastatina
98 ± 26
97 ± 26
103 ± 22
0,353
%
-34 ± 11
-23 ± 37
-28,8 ± 9,8
0,526
apoB/apoAI
Basal
1,12 ± 0,26
1,02 ± 0,54
1,01±0,20
0,719
Atorvastatina
0,69 ± 0,15
0,67 ± 0,18
0,67±0,17
0,770
%
-36,9 ± 11,5
-26,4 ± 30
-33,5 ± 9,4
0,497
LDL-c/apoB
Basal
1,29 ± 0,24
1,37 ± 0,29 1,33 ± 0,23
0,564
Atorvastatina
1,26 ± 0,29
1,17 ± 0,21
1,11 ±1,17
0,155
%
-1,2 ± 17,1
-11,5 ± 23
-16,1±8,3
0,090
AIP
Basal
0,35 ± 0,27
0,36 ± 0,24 0,38 ± 0,15
0,921
Atorvastatina
0,31 ± 0,29
0,30 ± 0,22 0,37 ± 0,21
0,666
Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C:
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade;
apoAI: apolipoproteína A1; apoB: apolipoproteína B; AIP: atherogenic índex plasma. Os resultados
apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por ANOVA
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Tabela 24 - Concentrações séricas de lipídeos e lipoproteínas no período basal e após
tratamento com atorvastatina, em pacientes HNF, com diferentes genótipos do
polimorfismo SREBF2 G1784C.
GG
CG
CC
Perfil lipídico (mg/dL)
p
(27)
(32)
(13)
Colesterol
Basal
280 ± 36
265 ± 24
270 ± 23
0,168
total
Atorvastatina
208 ± 27b
188 ± 23a
186 ± 19a
0,004
%
-25,6 ± 7,1
-28,8 ± 9,0
-30,8 ± 9,6
0,145
Triglicérides Basal
152 ± 65
148 ± 57
124 ± 41
0,337
Atorvastatina
139 ± 60
117 ± 41
105 ± 35
0,083
%
-5,5 ± 33,1
-14,5 ± 30,4
-14,9 ± 18,1
0,450
HDL-C
Basal
59 ± 15
59 ± 12
64 ± 13
0,444
Atorvastatina
57 ± 14
54 ± 11
61 ± 11
0,297
%
-2,7 ± 8,8
-6,5 ± 9,6
-3,9 ± 8,1
0,298
LDL-C
Basal
190 ± 31
177 ± 18
182 ± 21
0,148
Atorvastatina
122 ± 24b
109 ± 20a
104 ± 20a
0,025
%
-35,5 ± 8,8
-38,2 ± 10,9
-42,2 ± 13,1
0,202
VLDL-C
Basal
31 ± 13
30 ± 11
25 ± 8
0,337
Atorvastatina
28 ± 12
23 ± 8
21 ± 7
0,083
%
-5,5 ± 33,1
-14,5 ± 30,4
-14,9 ± 18,1
0,450
apoAI
Basal
148 ± 28
138 ± 32
143 ± 25
0,419
Atorvastatina
148 ± 23
146 ± 31
150 ± 25
0,887
%
0,66 ± 9,01
12,1 ±48,4
6,37 ± 13,3
0,436
apoB
Basal
142 ± 27
137 ± 37
132 ± 20
0,392
Atorvastatina
100 ± 23
96 ± 20
88 ± 21
0,291
%
-28,6 ± 13,7
-33,3 ± 12,1
-33,4 ± 8,3
0,310
apoB/apoAI Basal
0,99 ± 0,24
1,16 ± 0,56
0,95 ± 0,21
0,201
Atorvastatina
0,69 ± 0,16
0,68 ± 0,18
0,60 ± 0,15
0,288
%
-28,7 ± 15,6
-36,9 ± 14,2
-37,0 ± 7,6
0,062
LDL-c/apoB Basal
1,36 ±0,22b
1,24 ± 0,20b
1,59 ± 0,39a
0,003
Atorvastatina
1,24 ±0,24
1,16 ± 0,18
1,10 ± 0,30
0,162
%
-7,8 ±15,7b
-5,33 ± 18,9b -24,0 ± 25,0a
0,013
AIP
Basal
0,38±0,27
0,38 ± 0,22
0,27 ± 0,19
0,336
Atorvastatina
0,35±0,29
0,32 ± 0,19
0,21 ± 0,23
0,229
Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C:
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade;
apoAI: apolipoproteína A1; apoB: apolipoproteína B; AIP: atherogenic índex plasma. Os resultados
apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por ANOVA, seguido do teste de
comparação múltipla de Tukey. a,b Letras diferentes na mesma linha apontam médias significativamente
diferentes
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Tabela 25 - Concentrações séricas de lipídeos e lipoproteínas no período basal e após
tratamento com atorvastatina, em pacientes HNF, com diferentes genótipos do
polimorfismo SCAP A2386G.
AA
AG
GG
Perfil lipídico (mg/dL)
p
(14)
(39)
(19)
Colesterol total
Basal
268 ± 27
274 ± 32
271 ± 26
0,811
Atorvastatina
188 ± 24
197 ± 28
196 ± 22
0,510
%
-29,7 ± 7,1
-27,7 ± 8,5
-27,1 ± 9,8
0,673
Triglicérides
Basal
161 ± 52
136 ± 61
153 ± 55
0,326
Atorvastatina
128 ±40
118 ± 51
130 ± 51
0,614
%
-17,9 ± 17,6
-9,2 ± 31,5
-10,4 ± 33,3
0,637
63 ± 14b
56 ± 12a
0,034
HDL-C
Basal
55 ± 9a
Atorvastatina
52 ± 6a
60 ± 14b
53 ± 11a
0,037
%
-5,7 ± 7,4
-5,0 ± 10,9
-3,1 ± 7,6
0,708
LDL-C
Basal
180 ± 27
183 ± 27
183 ± 19
0,943
Atorvastatina
111 ± 22
113 ± 24
116 ± 22
0,782
%
-48,4 ±9,9
-38,2 ± 10,9 -36,2 ± 12,9
0,795
VLDL-C
Basal
32 ± 10
27 ± 12
31 ± 11
0,326
Atorvastatina
26 ± 8
24 ± 10
26 ± 10
0,614
%
-17,9 ± 17,6
-9,2 ± 31,5
-10,4 ± 33,3
0,637
apoAI
Basal
135 ± 25
147 ± 34
140 ± 25
0,463
Atorvastatina
134 ± 22
154 ± 32
148 ± 22
0,095
%
-0,17 ± 9,7
10,3 ±43,9
6,4 ± 13
0,657
apoB
Basal
134 ± 20a
134 ± 29a
160 ± 41b
0,020
Atorvastatina
92 ± 18
98 ± 29
104 ± 18
0,195
%
-31,5 ± 8,6
-23,1 ± 36,4 -32,6 ± 13,4
0,891
apoB/apoAI
Basal
1,03 ± 0,25
1,02 ± 0,53
1,15 ± 0,27
0,531
Atorvastatina
0,71 ± 0,20
0,64 ± 0,17
0,71 ± 0,13
0,181
%
-30,9 ± 10,6 -33,5 ± 16,4 -36,3 ± 12,7
0,569
LDL-c/apoB
Basal
1,36 ± 0,24a 1,40 ± 0,27a
1,20 ±0,23b
0,018
Atorvastatina
1,22 ± 0,21
1,19 ± 0,25
1,13 ±1,22
0,536
%
-9,23 ±16,9
-12,9 ± 20,0
-3,3 ±22,2
0,232
AIP
Basal
0,45 ± 0,18
0,30 ± 0,24
0,42±0,22
0,046
Atorvastatina
0,38 ± 0,17
0,26 ± 0,25
0,36±0,23
0,147
Nota: Número de indivíduos em parêntesis. HDL-C: colesterol da lipoproteína de alta densidade; LDL-C:
colesterol da lipoproteína de baixa densidade; VLDL-C: colesterol da lipoproteína de muito baixa densidade;
apoAI: apolipoproteína A1; apoB: apolipoproteína B; AIP: atherogenic índex plasma. Os resultados
apresentados como média ± desvio-padrão e comparados por ANOVA, seguido do teste de

comparação múltipla de Tukey. a,b Letras diferentes na mesma linha apontam médias
significativamente diferentes
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5. DISCUSSÃO

Não foi possível detectar alterações no gene LDLR em todos os pacientes
HF. O diagnóstico da hipercolesterolemia familial é feito utilizando alguns
critérios, como concentrações de colesterol total maiores de 300 mg/dL ou
concentrações de LDL-C maiores de 200 mg/dL e presença de xantomas
tendinosos. Outros critérios que sugerem, mas não são definitivos para o
diagnóstico são histórico familiar de infarto agudo do miocárdio antes dos 60
anos em parentes de primeiro grau e histórico de concentrações de colesterol
total maiores de 300 mg/dL em parentes de primeiro ou segundo grau
(BHATNAGAR; SORAN; DURRINGTON 2008).
Nos pacientes com HF onde não foram encontradas alterações no gene
LDLR pode-se observar critérios clínicos e laboratoriais compatíveis com a
confirmação do diagnóstico de hipercolesterolemia familial. Recentemente, foi
descrito que alterações no gene PCSK9 também são importantes fatores para o
desenvolvimento de hipercolesterolemia familiar, porém não foram realizados
estes testes para a confirmação do diagnóstico nos pacientes do presente
estudo.
Neste estudo, o tratamento com atorvastatina reduziu o colesterol total
sérico em 28% (2,3% - 43,4%) e LDL-C em 38% (6,4% - 61,7%), nos pacientes
do grupo HNF. Esses resultados foram semelhantes aos de outros estudos que
mostraram redução de colesterol total sérico pela atorvastatina em 28-32% e de
LDL-C em 42-44% (YOSHITOMI et al., 2006; OZAKI et al 2006).
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O tratamento com sinvastatina nos pacientes com HF reduziu o colesterol
total sérico em 29% (15%- 46%) e LDL-C em 39% (25%- 67%). Estes resultados
foram semelhantes ao estudo de De Jongh et al (2002) que descreveram um
estudo em que crianças com HF respondiam bem ao tratamento com
sinvastatina (redução de 30,1% no colesterol total e de 39,8% no LDL-C), sem
evidências de efeitos adversos, principalmente durante a fase de crescimento.
A associação da sinvastatina com ezetimiba reduziu o colesterol total
sérico em 40% (18%- 59%) e o LDL-C em 53% (23%- 72%). Esses resultados
são similares aos de Rodney et al. (2006) que estudaram indivíduos com
hipercolesterolemia primária e a associação de sinvastatina

a associação

sinvastatina (20mg/dia) e ezetimiba (10mg/dia) resultou em redução de 46,5% de
LDL-C.
Em pacientes com infarto agudo do miocárdio a sinvastatina isolada,
administrada a 40mg/dia durante uma semana, reduziu as concentrações de
LDL-C em 25% e quando 10mg/dia de ezetimiba foram adicionados a terapia
com sinvastatina, as concentrações de LDL-C foram reduzidas em 51%.
(CHENOT et al. 2007).
No presente trabalho, a taxa de expressão de mRNA basal do NPC1L1
em CMSP foi maior nos indivíduos HF do que nos normolipidêmicos. O NPC1L1
é expresso principalmente nos enterócitos, mas também é expresso no fígado,
nas membranas dos canalículos biliares (YU, 2008). Sua função é captar o
colesterol do canalículo de volta ao fígado aumentando o conteúdo de colesterol
hepático. É possível que a disfunção do receptor de LDL nos pacientes com
hipercolesterolemia familiar, causando uma diminuição de colesterol intracelular,
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aumente a expressão de NPC1L1 como um mecanismo para aumentar o
conteúdo intracelular de colesterol através de sua reabsorção do canalículo
biliar.
Neste estudo não foram observadas diferenças na taxa de expressão de
mRNA do NPC1L1 após o tratamento com sinvastatina. Esse resultado é
semelhante ao trabalho de Lally et al. (2006) que estudou enterócitos de
indivíduos diabéticos tratados com diferentes vastatinas e a expressão do mRNA
do NPC1L1 diminuiu em 40%, mas não foi significativa.
Gouni Berthold et al. (2007) foram os primeiros a descrever a expressão
de NPC1L1 em células mononucleares do sangue periférico. Diferentemente
deste estudo, eles encontraram uma pequena, porém significante redução da
expressão do mRNA do NPC1L1 após o tratamento com sinvastatina
(40mg/dia/2 semanas). Esses dados podem ser contraditórios pelo fato do
estudo de Gouni-Berthold ter encontrado um valor de p muito próximo de 0,05
(p=0,0495) e pelo tempo de tratamento ser inferior ao do presente estudo.
A terapia combinada de sinvastatina e ezetimiba também não afetou a
taxa de transcrição do gene NPC1L1. Assim como o presente trabalho, a
ezetimiba em monoterapia ou combinada com sinvastatina não afetou a taxa de
expressão de NPC1L1 em CMSP (GOUNI-BERTHOLD et al. 2007).
Neste trabalho, a expressão dos genes HMGCR e LDLR no período basal
foi maior em indivíduos HF que nos HNF e NL. Isso pode ser explicado pela
deficiência no LDLR característica dos indivíduos HF e a conseqüente
deficiência na captação de colesterol da LDL-C pela célula. Quando o conteúdo
de colesterol no interior da célula está baixo, a ação do complexo SREBP /SCAP
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aumenta a taxa de transcrição do gene HMGCR e do gene LDLR. Como o LDLR
não funciona adequadamente e, portanto não pode captar colesterol para dentro
da célula, a célula continua ativando a transcrição destes genes para tentar
aumentar seu conteúdo de colesterol.
A atorvastatina não exerceu efeito na expressão dos genes HMGCR e
LDLR nos indivíduos com hipercolesterolemia não familiar. Ness, Zhao e Lopez
(1996) demonstraram que a lovastatina, pravastatina, fluvastatina e atorvastatina
aumentaram o mRNA do LDLR hepático, mas não os níveis de proteína em um
estudo com ratos. Além disso, eles demonstraram um aumento da degradação
protéica do LDLR com as vastatinas, sugerindo que as vastatinas podem
aumentar a taxa de LDL-C por aumentar a taxa de ciclagem do receptor.
A sinvastatina em monoterapia não exerceu nenhum efeito na expressão
dos genes HMGCR e LDLR nos indivíduos com hipercolesterolemia familiar.
Similarmente, Medina et al. (2008) não encontraram diferenças entre a
expressão de mRNA do gene HMGCR e a resposta a sinvastatina em linfócitos
humanos, porém demonstraram que o aumento da taxa de mRNA do transcrito
alternativo (exon 13 ausente), esteve fortemente correlacionado com menores
taxas de redução (6-15%) de colesterol total, LDL-C, apoB e triglicérides.
De acordo com Gouni Berthold et al. (2007), a sinvastatina induziu o
aumento da expressão do mRNA dos genes HMGCR e LDLR em CMSP de
homens saudáveis. Essas diferenças podem ser devidas ao estado metabólico
dos pacientes com hipercolesterolemia familial que neste estudo possuem uma
maior taxa de expressão basal destes genes.
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A associação de sinvastatina e ezetimiba tampouco exerceu efeito na
expressão dos genes HMGCR e LDLR nos indivíduos do grupo HF. Ainda de
acordo com Gouni Berthold et al. (2007), a adição de ezetimiba ao tratamento
com sinvastatina em homens saudáveis aumentou a taxa de transcrição do gene
LDLR mas não do gene HMGCR. Gagne, Gaudet e Bruckert (2002)
demonstraram que a ezetimiba é eficiente em pacientes com hipercolesterolemia
familial, sugerindo o mecanismo de ação independente do LDLR. Repa et al.
(2005) sugeriram que a ezetimiba diminui as concentrações de LDL-C devido a
uma menor taxa de produção do LDL-C através da menor entrega do colesterol
ao fígado pelos quilomícrons.
Apesar das diferenças encontradas na expressão basal dos genes
HMGCR, LDLR e NPC1L1 entre os grupos HF, HNF e NL, a expressão basal
dos genes SREBF1, SREBF2 e SCAP foi similar entre os diferentes grupos,
indicando que o estado metabólico não influencia a transcrição desses genes.
Por outro lado, em células de cultura humana, a adição de steróis ao meio
suprimiu a proteína SREBP1, indicando que a transcrição é também controlada
por fatores metabólicos (SHIMOMURA et al., 1997).
Neste estudo, o tratamento com hipolipemiantes não modificou a taxa de
expressão do mRNA dos genes SREBF1a, SREBF2 e SCAP em CMSP.
Entretanto, Tamehiro et al. (2007) trataram células de hepatoma humano com a
combinação de pravastatina e colestiramina e verificaram um aumento da taxa
de transcrição do mRNA do SREBF2. Em outro modelo, Bennett et al. (2008)
estudaram ratos tratados com ezetimiba e lovastatina e

encontraram que o

tratamento diminuiu a expressão de SREBF1 e aumentou a expressão de
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SREBF2. Por outro lado, Telford et al. (2007) observaram que a ezetimiba
aumenta a expressão de SREBP2 em porcos. É possível que os diferentes
modelos estudados e a falta de estudos em CMSP para a expressão destes
genes em resposta a hipolipemiantes causem esta divergência de resultados.
A correlação positiva encontrada na variação da expressão do mRNA
após o tratamento com atorvastatina entre os genes em células mononucleares
sugere que são regulados coordenadamente pela atorvastatina. Essa correlação
foi observada entre os genes SREBF1a e SREBF2, SCAP e SREBF1a, SCAP e
SREBF2, LDLR e SREBF1a, LDLR e SREBF2 HMGCR e LDLR. Similarmente,
Skarits et al. (2003) quantificou o mRNA de SREBF1a em CMSP em indivíduos
normolipidêmicos e mostrou que foi positivamente correlacionado com a
transcrição de outros genes relacionados com a homeostase intracelular do
colesterol. Apesar de o estado metabólico estudado seja diferente é possível que
haja uma ação regulatória concomitante pela atorvastatina.
Um padrão variável da transcrição dos genes SREBF1a, SREBF2, SCAP,
HMGCR e LDLR em resposta a atorvastatina foi encontrado em CMSP. O
padrão diferencial pode ser resultante da variação de colesterol intracelular já
que o colesterol bloqueia o transporte do complexo SREBP/SCAP do RE ao
complexo de Golgi (BROWN et al. 2002). Esse mecanismo pode explicar o
aumento da expressão de mRNA dos genes após o tratamento com
atorvastatina. Entretanto o mecanismo pelo qual a atorvastatina causa uma
diminuição da expressão gênica ainda precisa ser elucidado.
Foi observado que indivíduos com maior expressão basal de HMGCR
apresentaram maiores concentrações séricas de apoAI após o tratamento com
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atorvastatina (p=0,001). Nenhum trabalho associou a expressão de HMGCR com
as concentrações de apoAI. O resultado pode ter sido ao acaso, pois tampouco
foram observadas diferenças na variação (em %) das concentrações séricas de
apoAI em relação aos diferentes perifs de expressão do gene HMGCR.
Os indivíduos HNF com expressão do gene SCAP aumentada pela
atorvastatina apresentaram maior redução do índice apoB/apoAI quando
comparada aos que tiveram a expressão diminuída com o tratamento. O
aumento da expressão do gene SCAP dentro da célula favorece a transcrição de
receptores de LDL aumentando a captação do colesterol das LDL circulantes.
Assim sendo, a relação apoB/apoAI, como um bom marcador de fator de risco
para DAC, diminuiria com essa diminuição do LDL-C circulante.
A freqüência relativa do alelo G- do polimorfismo SREBF1a –36delG, no
nosso estudo, foi similar entre os indivíduos dos grupos HNF (45,1%) e NL
(41,6%, p> 0,05), Em um grupo com desenvolvimento de aterosclerose a
freqüência do alelo G- foi de 58% (VEDIE et al. 2001). Rios et al (2003)
estudaram pacientes com doença arterial coronariana e a freqüência do alelo Gnesses indivíduos foi de 53%, similar ao grupo de indivíduos saudáveis (57%).
Em outro trabalho, avaliando pacientes obesos a freqüência foi de 58%, porém
no mesmo estudo a freqüência do alelo G- foi de 63% para os indivíduos não
obesos (EBERLE et al. 2004). Em um estudo brasileiro, a freqüência do alelo Gem um grupo de hipercolesterolêmicos foi de 51%

(FIEGENBAUM et al.,

2005a). Os resultados aqui encontrados sugerem que a freqüência relativa do
alelo G- do polimorfismo –36delG do SREBF1a no nosso trabalho são similares
as encontradas em outros estudos (p>0,05).
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A freqüência relativa do alelo G do polimorfismo SREBF2 G1784C no
presente trabalho foi similar entre os grupos avaliados (59,7% nos indivíduos
hipercolesterolêmicos

não

familiar

(HNF),

57,2%

nos

indivíduos

normolipidêmicos (NL)). Miserez et al (2002) foram quem primeiro descreveu
este polimorfismo e encontrou uma freqüência do genótipo CC de 9,5% em
pacientes com hipercolesterolemia familiar, e foi maior do que em pacientes
normolipidêmicos. Friedlander et al. (2007) encontraram uma freqüência do alelo
G de 66% em homens e 60% mulheres com infarto do miocárdio, freqüências
semelhantes às encontradas no presente estudo.
Em relação ao polimorfismo SCAP A2386G, a freqüência alélica do alelo
G no nosso estudo foi de 53,5% nos indivíduos hipercolesterolêmicos não
familiar (HNF), e de 53,8 % nos indivíduos normolipidêmicos. Esses resultados
são similares aos estudos de Iwaki et al (1999), que descreveu pela primeira vez
este polimorfismo (43%), Fiegenbaum et al (2005a) (48%), Durst et al (2006)
(53%) e Friedlander et al (2007) (43%).
O polimorfismo SREBF1a -36delG não foi associado a diferenças nas
concentrações

séricas

de

lipídeos

e

lipoproteínas

nos

pacientes

normolipidêmicos e tampouco houve diferença na variação de lipídeos e
lipoproteínas

após

o

tratamento

com

atorvastatina

em

pacientes

hipercolesterolêmicos. Resultados similares foram observados em outros
estudos (RIOS et al., 2003; FIEGENBAUM et al., 2005a). Porém, Salek et al.
(2002) encontraram uma forte interação entre o tratamento com a fluvastatina e
esse polimorfismo, onde pacientes portadores do genótipo G+G+ aumentaram
mais as concentrações de apoAI após o tratamento do que os portadores dos
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outros genótipos. Por outro lado, esse SNP foi relacionado com maiores
concentrações séricas de colesterol total e LDL-C em homens com alto risco
para doença cardiovascular (VEDIE et al., 2001).
O polimorfismo SREBF2 G1784C não foi associado com diferenças nas
concentrações de lípides em pacientes normolipidêmicos. Entretanto nos
pacientes

tratados

com

atorvastatina,

os portadores

do

genótipo GG

apresentaram maiores concentrações de CT e LDL-C após o tratamento, quando
comparados aos outros genótipos. Apesar de a porcentagem de redução não ser
estatisticamente significativa, os dados sugerem que este genótipo pode estar
associado com menores reduções destes parâmetros após o tratamento. Além
disso, para este mesmo grupo, os índices de LDL-C/apoB basais dos portadores
do genótipo CC foram maiores quando comparados aos portadores dos outros
genótipos e a porcentagem de redução após o tratamento também foi maior,
indicando que a presença deste genótipo pode estar contribuindo para a redução
deste índice aterogênico após o tratamento com atorvastatina. Fiegenbaum et al
(2005) estudaram a influência deste polimorfismo em resposta ao tratamento
com sinvastatina, mas nenhuma alteração foi encontrada.
Quanto ao polimorfismo do SCAP, não foram observadas diferenças nas
concentrações de lípides em pacientes normolipidêmicos. Entre os pacientes
com HNF tratados com atorvastatina, observou-se que antes do tratamento as
concentrações de apoB foram maiores nos indivíduos do genótipo GG, e o índice
de LDL-C/apoB maior no genótipo AA. Fiegenbaum et al (2005a) identificou que
os portadores do alelo G do polimorfismo A2386G SCAP tiveram maior redução
de colesterol total e triglicérides após o tratamento com sinvastatina em
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pacientes hipercolesterolêmicos. Entretanto em um estudo com indivíduos
ateroscleróticos tratados com fluvastatina, não foi encontrada relação do
polimorfismo SCAP com a redução do perfil lipídico e da progressão da doença
aterosclerótica (SALEK et al., 2002).
Também foi observado para este polimorfismo, que o genótipo GC esteve
associado a maiores concentrações de HDL-C antes e após o tratamento com
atorvastatina e menor índice AIP na fase basal do tratamento. Esse resultado
pode ter sido ao acaso, uma vez que a diferença encontrada não esteve
relacionada a nenhum dos alelos e sim com o heterozigoto.
Este estudo avaliou pela primeira vez a relação entre polimorfismos dos
genes SREBF1a, SREBF2 e SCAP e a expressão gênica em células
mononucleares. Pelos dados obtidos, o SNP -36delG do SREBF1a não está
associado com diferenças na taxa de transcrição gênica induzidas pela
atorvastatina. Isto pode ser explicado porque o polimorfismo -36delG não está
localizado na pequena região de ligação de um dos principais fatores de
transcrição do gene SREBP1a o Sp1 (ZHANG et al., 2005).
Com relação ao polimorfismo SREBF2 G1784C, os portadores do
genótipo GG apresentaram ligeiro aumento da expressão após o tratamento com
atorvastatina, diferentemente dos outros genótipos. Nenhum outro estudo
avaliou a associação entre este polimorfismo e a expressão deste gene, mas
Friedlander (2007) sugeriu em seu estudo que os portadores do genótipo CC
apresentavam maior risco para desenvolver infarto agudo do miocárdio. Com
estes dados, provavelmente a presença do genótipo GG aumenta a expressão
do gene SREBF2 após a terapia, com isso aumentando a quantidade de
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receptores de LDLR nas membranas celulares diminuindo as concentrações
séricas de LDL. Estes dados em conjunto sugerem que a presença do alelo G
seria um efeito protetor para o aparecimento do infarto agudo do miocárdio e a
presença do alelo C um efeito pro - aterogênico.
Em relação ao polimorfismo SCAP A2386G, observou-se que os
indivíduos com genótipo AA apresentaram menores taxas de expressão de
mRNA do gene SCAP (p=0,014) . Esse dado sugere que o alelo A pode estar
envolvido na variação da expressão gênica modulada pela resposta a
atorvastatina. A mudança do alelo A para o alelo G causa a modificação do
aminoácido Isoleucina (Ile) para o aminoácido Valina (Val). Interessantemente,
essas isoformas diferem exatamente na região de aminoácidos onde a proteína
SCAP interage com os SREBPs e inicia a clivagem dessas proteínas (DURST et
al., 2006). Dessa forma, o aminoácido Ile pode estar associado a menores
níveis de expressão gênica do SCAP quando comparado ao aminoácido Val.
Estes resultados são sugestivos que os polimorfismos estudados estão
pouco

envolvidos

com

a

determinação

da

resposta

farmacológica

a

atorvastatina. É notável que SREBP1, SREBP2 e SCAP são proteínas chave na
modulação da expressão de HMGCR e LDLR nas células, portanto
polimorfismos que influenciam a expressão podem afetar a farmacodinâmica e
conseqüentemente os efeitos farmacológicos das vastatinas sem determinar
uma variação significante nos lípides séricos. Adicionalmente, diferenças na
farmacocinética das vastatinas e o estado metabólico do paciente podem
também contribuir para a variação da reposta terapêutica entre os portadores
dos diferentes genótipos desses polimorfismos.
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6. CONCLUSÕES

A taxa de expressão basal do mRNA dos genes HMGCR, LDLR e
NPC1L1 em células mononucleares do sangue periférico é maior nos indivíduos
com hipercolesterolemia familial do que nos indivíduos não-familial e
normolipidêmicos.
A taxa de expressão basal de mRNA dos genes HMGCR, LDLR,
SREBF1a, SREBF2 e SCAP em células mononucleares de indivíduos com
hipercolesterolemia não-familial é muito variável. O efeito da atorvastatina sobre
a expressão destes genes parece depender da expressão basal.
A sinvastatina isolada ou combinada com ezetimiba não afetou a taxa de
transcrição dos genes HMGCR, LDLR, SREBF1a, SREBF2, SCAP e NPC1L1
em células mononucleares do sangue periférico
Os polimorfismos SREBF1a -36delG, SREBF2 G1784C e SCAP A2386G
parecem não estar associados com diferenças na expressão de mRNA em
indivíduos hipercolesterolêmicos e normolipidêmicos.
O perfil de expressão de mRNA é influenciado pelos polimorfismos
SREBF2 G1784C e SCAP A2386G após o tratamento com atorvastatina.
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APÊNDICE A
Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Caixa Postal, 8091 – São Paulo - Brasil

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
___________________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE
.:............................................................................................................................................
F
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE .............................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ......................................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................
F
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO:
.............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE:
......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD
(............)..................................................................................

________________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Efeitos de genes envolvidos na regulação do metabolismo do
colesterol em indivíduos tratados com hipocolesterolemiantes
2. 2. PESQUISADOR: EDNA REGINA NAKANDAKARE
CARGO/FUNÇÃO: Professora Doutora
UNIDADE DA USP: Faculdade de Medicina
COLABORADORES NA FM/USP: Mônica de Queiroz Telles Spadoni Neves (Serviço de Endocrinologia e
Metabologia do HC e Laboratório de Lípides (LIM 10)
COLABORADORES NA FCF/USP: Rosario Dominguez Crespo Hirata, Mario Hiroyuki Hirata e Simone Cohen
Sorkin Hirata (Depto. Análises Clínicas e Toxicológicas)

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

RISCO MÉDIO

⌧

Os risco médio possível é decorrente da punção venosa que pode causar dor local e formação de hematoma
(mancha vermelha) e dos efeitos colaterais do uso da sinvastatina e do ezetimiba, tais como: dor de cabeça,
cansaço, dor de barriga, prisão de ventre, diarréia, gases, náuseas e dor nos músculos.
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4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos
_________________________________________________________________________________________

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
Meu nome é Edna Regina Nakandakare, sou professora da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FM/USP), e estou convidando você a participar do projeto de
pesquisa que estou desenvolvendo em colaboração com pesquisadores do Serviço de
Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FM/USP) e do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP).
Já se sabe que as pessoas respondem de forma diferente aos medicamentos utilizados
no tratamento do colesterol. Algumas pessoas têm efeitos indesejáveis como dor de cabeça,
náuseas, dor nos músculos etc. quando tomam a dose usual de remédio para baixar o colesterol.
Essas pessoas precisam tomar dose menor do remédio para esses efeitos pararem ou
diminuírem ou então o remédio tem que ser trocado por outro. Também tem pessoas que
precisam tomar doses muito maiores para o remédio ter o efeito desejado. Vários fatores podem
contribuir para essas diferenças, mas ainda tem muita coisa que não se sabe. Um dos fatores
importantes são as alterações de DNA (que nós chamamos de polimorfismos genéticos) e que
podem modificar o RNA (que nos chamamos de expressão gênica) das células. Já se sabe que
algumas dessas alterações de DNA estão relacionadas com as diferenças de resposta a
medicamentos, mas ainda tem muitas alterações que precisam ser estudadas para conhecer
melhor essas relações. Com esse conhecimento vai ser possível saber qual é a melhor dose
para cada pessoa, analisando as suas características genéticas.
Nesta pesquisa, vamos medir lipídeos (colesterol e frações, triglicerídeos, apo AI e apo
B) enzimas no seu sangue, antes e depois do tratamento com dois medicamentos (sinvastatina e
ezetimiba), que são usados para baixar o colesterol, para verificar como você responde a esse
tratamento. Também vamos medir as enzimas ALT e CK para verificar se o tratamento vai
causar algum efeito no seu fígado e nos seus músculos. Também vamos colher amostras de
sangue para fazer vários testes de DNA e de RNA para verificar se os polimorfismos genéticos
estão relacionados com os valores de colesterol e outros gorduras no sangue, com os valores de
expressão gênica nas células do sangue e com a resposta ao tratamento.
Vamos estudar os polimorfismos nas proteínas que controlam o colesterol do sangue e
das células sanguíneas chamadas HMGR, RLDL, SREBF1, SREBF2, SCAP, NPC1L1 e outros
vamos comparar os seus resultados com os de noventa e nove pacientes com colesterol alto que
também vão ser tratados e com duzentas pessoas que tem colesterol normal e não vão ser
tratadas. Vamos guardar o seu DNA e RNA para estudos futuros que se fizerem necessários
para completar a nossa pesquisa, se você der o seu consentimento para isto.
Caso aceite em participar desta pesquisa, você terá que fazer uma dieta especial (com
baixo teor de gordura saturada e de colesterol) durante um mês e depois terá que tomar os
medicamentos para diminuir o colesterol. Caso precise de tratamento para baixar o colesterol, o
seu médico vai receitar sinvastatina e ezetimibe, de acordo com as suas necessidades, e você
participará do estudo três vezes: após um mês de dieta, após um mês de tratamento com
sinvastatina e após um mês de tratamento com sinvastatina mais ezetimibe.
Para participar desta pesquisa precisarei do seu consentimento e de amostras de
sangue que serão coletadas no Laboratório de Lípides (LIM-10) da FM/USP. Precisarei, ainda,
que você responda algumas perguntas sobre doenças existentes nas pessoas de sua família,
hábitos alimentares e se você usa algum medicamento.
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No começo, você vai receber orientação para fazer a dieta especial e não vai usar
remédio para baixar o colesterol durante um mês. Quando completar esse período, vamos
colher amostras do seu sangue, sendo uma de 10 mL para medir o colesterol, outros lipídeos e
as enzimas ALT e CK e outra amostra de 15 mL para fazer os testes de DNA e de RNA. Se o
seu colesterol estiver aumentado, o seu médico vai receitar sinvastatina que você tem que tomar
durante um mês. Ao final desse período, vamos colher 20 mL de sangue para fazer as mesmas
dosagens e seu médico vai receitar sinvastatina mais ezetimibe que você tem que tomar por um
mês. Ao final desse período, vamos colher 20 mL de sangue para fazer as mesmas dosagens.
Você poderá ter desconforto com durante a coleta de sangue que pode formar uma
mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. Você também poderá ter um ou mais
efeitos indesejáveis por causa do tratamento com os remédios para baixar o colesterol. Esses
efeitos podem ser: dor de cabeça, cansaço; dor de barriga, prisão de ventre, diarréia, gases,
enjôo e dor nos músculos. Se você tiver algum efeito indesejável, avise o seu médico do Serviço
de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da FM/USP que vai atender e tratar
você.
Não há um benefício direto desta pesquisa para você, mas os resultados da pesquisa
vão ajudar a entender a relação entre as características genéticas (DNA) e de expressão gênica
(RNA) das pessoas e os valores altos de colesterol do sangue. Esta pesquisa também vai ajudar
a entender porque as pessoas têm diferentes respostas quando são tratadas com
medicamentos que baixam o colesterol. O conhecimento disso vai melhorar o atendimento
médico de milhares de pessoas no futuro. Além disso, não haverá custos para você relativo ao
seu tratamento.
Até o momento não há outra forma de realizar este tipo de pesquisa, por isso precisamos
estudar em pessoas voluntárias.
________________________________________________________________________________
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA
PESQUISA CONSIGNANDO:
Você e seu médico terão acesso aos detalhes da pesquisa e aos resultados dos exames
de laboratório que ficarão disponíveis em seu prontuário. Caso seja de seu interesse, os
resultados dos testes de DNA e de RNA também ficarão disponíveis para você ao final da
pesquisa.
Caso você desista de participar da pesquisa, não haverá nenhum prejuízo de seu
atendimento no Hospital das Clínicas da FM/USP.
As amostras de DNA e RNA vão ser armazenadas no Laboratório de Biologia Molecular
Aplicada ao Diagnóstico da FCF/USP, sob responsabilidade da Professora Rosario Dominguez
Crespo Hirata que é nossa colaboradora nesta pesquisa. Essas amostras servirão para estudar
outras alterações no DNA relacionados com o metabolismo do colesterol e com a resposta ao
tratamento. Para isso, nós entraremos em contato como você para você autorizar o uso do
material em futuros projetos de pesquisa que venham a ser aprovados pelos Comitês de Ética
em Pesquisa da FM/USP e da FCF/USP ,e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
Suas informações serão mantidas em sigilo e somente serão disponibilizadas com seu
consentimento. Somente os pesquisadores envolvidos na pesquisa terão acesso os resultados
dos seus testes genéticos e não será permitido o acesso a terceiros (seguradoras,
empregadores, supervisores hierárquicos etc.).
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Se tiver algum efeito indesejável quando estiver tomando os medicamentos durante a
pesquisa, você deverá entrar em contato com o seu médico do Serviço Endocrinologia e
Metabologia do HC-FM/USP para avisá-lo do problema e ele vai lhe orientar o que você deve
fazer. Você será atendido no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do HC-FM/USP para
tratar desses efeitos e você vai ficar dispensado de continuar na pesquisa.

Não haverá indenização por eventuais danos a sua saúde decorrentes da pesquisa. Os
remédios que você vai tomar durante a pesquisa vão ser receitados pelo seu médico. Esses
remédios são receitados normalmente pelos médicos para tratar pessoas que tem colesterol alto.
Portanto, os danos possíveis a sua saúde durante a sua participação nesta pesquisa são os
mesmos que quando você tomar regularmente os remédios para tratar do seu colesterol alto.

________________________________________________________________________________
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa, pode entrar em contato comigo
(telefones: 30621255 e 9103-7619) no endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César, São
Paulo, SP ou com Rosario D.C. Hirata (telefones: 3091-3660 / 30913634) e Simone C. Sorkin
(telefone: 8398-1818), no endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 17 superior, Cidade
Universitária, Butantã, São Paulo, SP, a qualquer hora do dia. Você poderá também entrar em
contacto com o Comitê de Ética em Pesquisa da FM/USP (CAPPesq) no telefone 3069-6442, e
da FCF/USP (telefone: 3091-3677).
________________________________________________________________________________
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
______________________________________________________________________________
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido bem esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa, autorizo o armazenamento dos dados e
materiais coletados e estou de acordo que o material a ser utilizado nos testes de DNA e de RNA
possam ser utilizados em pesquisas futuras relacionadas com este projeto de pesquisa.

Você quer tomar conhecimento das informações genéticas?.
São Paulo,

de

de 200

( ) SIM

.

____________________________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal
__________________________________________________________
assinatura do pesquisador

(carimbo ou nome legível)

(

) NÃO
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APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
1. 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

RISCO MÍNIMO

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR



RISCO MÉDIO

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência 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 a 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 nenhuma 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 a Dra. Ivanise M.M. Rebecchi (telefone: 9128-8142), ou
com o Dr. Egidio Lima Dorea (telefones: 3039-9433 e 3039-9275), a qualquer hora do dia.
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar da presente Pesquisa.
São Paulo, ________ de _____________________________ de 20 _______.
___________________________________

______________________________

Assinatura do sujeito de pesquisa
pesquisador
legível)

assinatura do
(carimbo

ou

nome

Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será fornecida para você pelo
médico do estudo.
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Hospital das Clínicas e Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico
Protocolo Sinvastatina e Ezetimibe

FICHA PARA COLETA DE DADOS INDIVIDUAIS DO PACIENTE

o

Nome:…………………………………………………Paciente n …………………
Data do convite:……/……/……

Registro ……......………

Data de nascimento:……/……/……
Sexo: M-1 ( ) F-2 ( )
Etnia: Branca ( )

Menopausa: Pré-1 ( )
Parda ( )

Pós-2 ( )

Negra ( )

Amarela ( )

Hábito de fumar: Nunca fumou ( )Parou de fumar ( ) há quanto tempo?…..
Fuma ( )

No de cigarros/dia…………………...

Consome bebida alcoólica?

Sim ( )

Até 7 doses/sem. ( )

Não ( )

Mais de 7 doses/sem ( )

Possui algum tipo de doença? Sim ( )

Não ( ) Qual(is)?……………………….

Diabetes Mellitus ( )
Já teve infarte? Sim ( ) Não ( )
Há quanto tempo?……………..
É hipertenso? Sim ( ) Não ( )
Medida de Pressão arterial:……...…...…(mmHg)
É obeso? Sim ( ) Não ( )
Peso (Kg)…………
Altura (cm)…………..
IMC:………………….
Toma medicamento? Sim ( )
Não ( )
Qual(is)? Em que dosagem? ………………………………………………………..
..………………………………..…………………………………………….…………
Profissão:…………………… Há exigência de esforço físico? Sim ( ) Não ( )
Pratica exercício físico? Sim ( ) Não ( ) Com que freqüência?…………
HISTÓRICO FAMILIAR
Possui algum parente (pai, mãe ou irmãos) com:
Diabetes Mellitus ( ) Obesidade ( ) Hipertensão ( )
Doença cardiovascular ( ) Quem?……………………………………………
Hipercolesterolemia ( )
Quem?……………………………………………
Não tem ( )
Não sabe ( )
DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS
Após dieta (4 semanas)
Após 40 mg sinvastatina
BASAL

(4 sem)

Data:

Data:

Após 40 mg sinvastatina + 10mg
ezetimibe (4 sem)
Data:

GLI

ALT

GLI

ALT

GLI

ALT

CT

AST

CT

AST

CT

AST

TG

CK

TG

CK

TG

CK

HDL-C

T4L

HDL-C

T4L

HDL-C

T4L

LDL-C

TSH

LDL-C

TSH

LDL-C

TSH

VLDL-C

C

VLDL-C

C

VLDL-C

C

U

U

U

122

Hospital Universitário e Laboratório de Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico
Protocolo Atorvastatina

FICHA PARA COLETA DE DADOS INDIVIDUAIS DO PACIENTE

o

Nome:…………………………………………………Paciente n …………………
Data do convite:……/……/……
Registro ……......………
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 ( )
No 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 infarte? Sim ( ) Não ( )
Há quanto tempo?……………..
É hipertenso? Sim ( ) Não ( )
Medida de Pressão arterial:……...…...…(mmHg)
É obeso? Sim ( ) Não ( )
Peso (Kg)…………
Altura (cm)…………..
IMC:………………….
Toma medicamento? Sim ( )
Não ( )
Qual(is)? Em que dosagem? ………………………………………………………..
..………………………………..…………………………………………….…………
Profissão:…………………… Há exigência de esforço físico? Sim ( ) Não ( )
Pratica exercício físico? Sim ( ) Não ( ) Com que freqüência?…………
HISTÓRICO FAMILIAR
Possui algum parente (pai, mãe ou irmãos) com:
Diabetes Mellitus ( ) Obesidade ( ) Hipertensão ( )
Doença cardiovascular ( ) Quem?……………………………………………
Hipercolesterolemia ( )
Quem?……………………………………………
Não tem ( )
Não sabe ( )
DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS
Triagem
Após dieta (4 semanas)

Após 10 mg atorvastatina

BASAL

(4 sem)

Data:

Data:

Data:

GLI

GLI

ALT

CT

ALT

CT

CT

AST

TG

AST

TG

TG

CK

HDL-C

HDL-C

HDL-C

T4L

LDL-C

LDL-C

LDL-C

TSH

VLDL-C

VLDL-C

VLDL-C

C

CT: colesterol total/ GLI: glicemia/ TG: triglicerídeos

U

CK
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ANEXOS
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ANEXO A - Cópia do aval dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)
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Simone Sorkin Arazi

ANEXO B – Currículo Lattes

Curriculum Vitae
_____________________________________________________________________________

Dados Pessoais
Nome
Simone Sorkin Arazi
Filiação
Eduardo Leopoldo Sorkin Kranzenblum e Lylian Beatriz Cohen Kupiec
Nascimento 04/11/1979 - São Paulo/SP - Brasil
Carteira de Identidade
143630106 SSP - SP - 11/07/2006
CPF
28573515856
Endereço residencial

Rua dos Caetés 737 apto 405
Perdizes - São Paulo
05016-081, SP - Brasil
Telefone: 11 21581266

Endereço profissional

Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas
Av. Prof. Lineu Prestes 580 Bloco 17
Butantã - São Paulo
05508-900, SP - Brasil
Telefone: 11 30913660

Endereço eletrônico

e-mail para contato : sisorkin@usp.br
e-mail alternativo : simone.sorkin@gmail.com

_____________________________________________________________________________

Formação Acadêmica/Titulação
2004

Doutorado em Farmácia (Análises Clínicas).
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil
Título: Efeitos de genes envolvidos na regulação do metabolismo do
colesterol em indivíduos sob terapia hipocolesterolemiante
Orientador: Rosario Dominguez Crespo Hirata

2000 - 2004

Graduação em Farmácia e Bioquímica.
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil

1994 - 1996

Ensino Médio (2o grau).
Instituto de Educação Hebraico Brasileiro Renascença, RENA, Brasil

1986 - 1993

Ensino Fundamental (1o grau).
Instituto de Educação Hebraico Brasileiro Renascença, RENA, Brasil

_____________________________________________________________________________

Atuação profissional
1.

Universidade de São Paulo - USP

___________________________________________________________________
Vínculo institucional
1999 - 2000
2002 - 2003

Vínculo: Estágio , Enquadramento funcional: estagio , Carga
horária: 12, Regime: Parcial
Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Técnico ,
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2003 - 2004
2004 - Atual

Carga horária: 40, Regime: Integral
Vínculo: Estágio , Enquadramento funcional: Estágio , Carga
horária: 20, Regime: Parcial
Vínculo: Aluna de doutorado , Enquadramento funcional: aluna
de pós graduação , Carga horária: 40, Regime: Dedicação
Exclusiva

___________________________________________________________________
Atividades
10/1999 - 08/2000 Estágio, Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina
Estágio:
CEATOX - centro de assistência toxicológica

03/2001 - 12/2001 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas
Participação em projetos:
Estudo do polimorfismo genético da apolipoproteína A1 em indivíduos com
hipercolesterolemia

08/2001 - 12/2001 Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas
Linhas de Pesquisa:
Biologia Molecular

09/2001 - 10/2001 Outra atividade técnico-científica, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas
Especificação:
Campanha diabetes/colesterol

01/2002 - 03/2003 Serviço Técnico Especializado, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas
Especificação:
Técnico médio

09/2002 - 10/2002 Outra atividade técnico-científica, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas
Especificação:
Campanha diabetes e colesterol

06/2003 - 06/2004 Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas
Linhas de Pesquisa:
Biologia Molecular

06/2003 - 06/2004 Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas
Participação em projetos:
Estudo do polimorfismo -36delG do gene do SREBP-1a em indivíduos
hipercolesterolemia

09/2003 - 10/2003 Outra atividade técnico-científica, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas
Especificação:
Campanha de Diabetes e Colesterol

07/2004 - Atual

Pesquisa

e

Desenvolvimento,

Faculdade

de

Ciências
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Farmacêuticas,
Toxicológicas

Departamento

de

Análises

Clínicas

e

Linhas de Pesquisa:
Biologia Molecular , Dislipidemia

07/2004 - Atual

Projetos de pesquisa, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas
Participação em projetos:
Efeitos de genes envolvidos na regulação do metabolismo do colesterol em
indivíduos sob terapia hipocolesterolemiante

2.

Centro de Medicina Diagnostica Fleury - FLEURY

___________________________________________________________________
Vínculo institucional
2003 - 2003
2004 - 2004

Vínculo: Estágio curricular , Enquadramento funcional: Estágio ,
Carga horária: 30, Regime: Parcial
Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Analista técnica ,
Carga horária: 36, Regime: Parcial

___________________________________________________________________
Atividades
03/2003 - 10/2003 Estágio
Estágio:
Estágio curricular

3.

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

___________________________________________________________________
Vínculo institucional
1999 - 2000

Vínculo: Outro , Enquadramento funcional: Estagio , Carga
horária: 12, Regime: Parcial

___________________________________________________________________
Atividades
04/1999 - 01/2000 Estágio, Departamento de Psicobiologia
Estágio:
Estresse oxidativo

____________________________________________________________________________

Projetos
Efeitos de genes envolvidos na regulação do metabolismo do colesterol em
indivíduos sob terapia hipocolesterolemiante
Descrição: A regulação do colesterol é mediada por proteínas envolvidas na absorção,
regulação, síntese e remoção plasmática de colesterol. Os inibidores da síntese (vastatinas) e
absorção (ezetimibe) do colesterol são potentes agentes hipocolesterolemiantes. Alterações em
vários genes tem sido associadas a diferenças na resposta a agentes terapêuticos diversos. Com
a finalidade de avaliar a associação entre genes envolvidos no metabolismo do colesterol e a
resposta a hipocolesterolemiantes, serão estudados 100 indivíduos hipercolesterolêmicos,
tratados com sinvastatina (40 mg/dia) combinada ou não com ezetimibe (10 mg/dia). DNA, RNA
total serão extraídos de amostras de sangue periférico. A expressão de mRNA e dos genes
SREBF1, SREBF2, SCAP, HMGR, LDLR, NPC1L1 será avaliada por RT-PCR em tempo real.
Os polimorfismos dos genes SREBF e SCAP serão analisados por PCR-RFLP. Espera-se que
os resultados obtidos possam contribuir para o conhecimento de fatores e mecanismos
envolvidos na variabilidade de resposta ao tratamento com a associação de sinvastatina e
ezetimibe e, dessa forma, auxiliar no acompanhamento terapêutico de pacientes
2004 - Atual
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hipercolesterolêmicos.
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado
profissionalizante (0); Doutorado (1);
Integrantes: Simone Sorkin Arazi (Responsável); Nadia Preto Godoy; Rosario Dominguez Crespo
Hirata; Mario Hiroyuki Hirata
Financiador(es):
Estudo do polimorfismo -36delG do gene do SREBP-1a em indivíduos
hipercolesterolemia
Descrição: Estudo do polimorfismo -36delG do gene do SREBP-1a em indivíduos
hipercolesterolemia. DNA de pacientes hipercolesterolêmicos e controles será extraído e a
região contendo o polimorfismo -36delG será amplificada através da técnica de PCR. Os
produtos de PCR formados serão digeridos com a enzima de restrição Até e os produtos de
restrição serão analisados por eletroforese.
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado
profissionalizante (0); Doutorado (0);
Integrantes: Simone Sorkin Arazi (Responsável); Rosario Dominguez Crespo Hirata; Mario
Hiroyuki Hirata
Financiador(es):

2003 - 2004

Estudo do polimorfismo genético da apolipoproteína A1 em indivíduos com
hipercolesterolemia
Descrição: A hipercolesterolemia é um distúrbio do metabolismo das lipoproteínas
plasmáticas que pode resultar em aumento da concentração do colesterol total, do colesterol da
lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e redução do colesterol da lipoproteína de alta
densidade (HDL-C). A hipercolesterolemia é um dos principais fatores de risco da aterosclerose e
das doenças cardiovasculares (DCV), que se constituem a principal causa de morte em muitos
países. As mutações e polimorfismos de genes que codificam proteínas envolvidas no
metabolismo das lipoproteínas tem sido indicados como fatores importantes na predisposição às
DCV. As alterações genéticas da apolipoproteína AI (apo AI), principal apoproteína das HDL, tem
sido associadas com variações na concentração plasmática de apo AI e HDL, e com a doença
arterial coronariana. O objetivo do presente projeto é estudar a freqüência relativa dos alelos do
polimorfismo da região promotora do gene da apo AI, assim como a sua associação com os
valores séricos do colesterol total e suas frações e da apolipoproteína A.
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado
profissionalizante (0); Doutorado (0);
Integrantes: Simone Sorkin Arazi (Responsável); Rosario Dominguez Crespo Hirata; Mario
Hiroyuki Hirata
Financiador(es):
2001 - 2001

_____________________________________________________________________________

Áreas de atuação
1.

Biologia Molecular

_____________________________________________________________________________

Idiomas
Inglês

Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem

Espanhol

Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem

Hebraico
Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem
_____________________________________________________________________________

Prêmios e títulos
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2008

Student Travel Grant Award, American Association for Clinical Chemistry

2005

Menção Honrosa, Universidade de São Paulo

Produção em C, T& A

____________________________________________________________________________
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