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RESUMO – Parte A 

Objetivos: Este trabalho teve como objetivos determinar as frequências alélicas e 

genotípicas de SNPs dos genes APOA1 (rs670, rs5069, ENSSNP498814 e 

rs12721026), APOC3 (rs5128, rs4520 e rs2854117), APOA4 (rs5110 e rs675), APOA5 

(rs1729408, rs662899 e rs315506), LPL (rs328 e rs327) e PPAR (rs180026 e 

rs4553778), e verificar as associações desses polimorfismos e de seus haplótipos com 

doenças complexas, bem como com níveis séricos lipídicos e protéicos na população 

de idosos do Estudo Longitudinal do Envelhecimento. Métodos: As doenças estudadas 

foram: doença cardiovascular, hipertensão arterial, obesidade, diabetes tipo 2, 

depressão, demência e neoplasia. Os níveis séricos analisados foram: triglicérides, 

colesterol total, HDL, LDL, VLDL, glicemia em jejum e hemoglobina glicosilada. A 

genotipagem foi realizada por meio da técnica de PCR-RFLP. Os programas SPSS, 

Haploview e SNPSTATS foram utilizados para as análises estatísticas. Resultados: 

Nossos achados mostraram associação do alelo -75G (rs670) à hipertensão; do alelo 

+83C (rs5069) à hipertensão na presença de DCV e à obesidade; do alelo His (rs5110) 

à obesidade e à depressão; do alelo SNP4T (rs1729408) à neoplasia; e do alelo H+ 

(rs327) à DCV. Além disso, também foi verificada a associação do haplótipo 7 à 

obesidade e à depressão; „ do haplótipo 5 à obesidade; do haplótipo 16 à depressão; e 

do haplótipo 17 e neoplasia. Nossos resultados mostraram associação entre níveis 

séricos de HDL e os haplótipos 11, 12 e 14. O haplótipo 4 foi associado a elevados 

níveis séricos de glicemia em jejum. Conclusões: A população estudada possui 

frequências alélicas semelhantes às de populações Européias. Nossos resultados 

sugerem que polimorfismos e haplótipos de genes envolvidos no metabolismo lipídico 

são biomarcadores de alterações nesses níveis séricos, que podem ser fatores de risco 

para essas doenças complexas. 
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RESUMO – Parte B 

Objetivos: Este trabalho teve como objetivos avaliar o efeito da trimetilação do resíduo 

27 de lisina da cauda da histona H3 (H3K27me3) no promotor IV do gene BDNF sobre 

o controle de sua expressão em pacientes suicidas em relação ao uso de drogas 

antidepressivas. Métodos: Amostras de córtex préfrontal de cérebros provenientes do 

Brain Bank da McGill University foram classificados em três grupos: controle (N=9), 

suicídio com toxicologia negativa para drogas – SSD (N=12) e suicídio com toxicologia 

positiva para drogas – SCD (N=8). A expressão do transcrito IV do gene BDNF foi 

avaliada por meio de qRT-PCR. Além disso, as amostras foram submetidas ao 

procedimento de imunoprecipitação da cromatina (ChIP), com anticorpo específico para 

H3k27me3, e, em seguida, foi quantificado o nível de H3K27me3 no promotor IV do 

gene BDNF por meio de qRT-PCR. ANOVA (post hoc Tukey‟s) e teste t-Student’s 

foram utilizados na análise estatística, por meio do pacote SPSS 16.0. Resultados: 

Não houve diferença significante no nível de expressão do transcrito IV do gene BDNF 

entre os grupos SCD e controle (p=0,133). Nossos achados mostraram que o grupo 

SCD apresentava maiores níveis de H3K27me3 em relação ao grupo SSD (p=0,004) e 

ao grupo controle (p=0,009). Além disso, foi observado que os níveis de H3K27me3 do 

grupo SSD não diferiram do grupo controle (p=0,995). Conclusões: O aumento do 

nível de H3K27me3 no promotor IV do gene BDNF associado ao uso de 

antidepressivos não está associado a sua expressão em córtex préfrontal de pacientes 

suicidas, sugerindo que deve haver outros mecanismos epigenéticos envolvidos na 

depressão maior e suicídio que regulem a expressão do gene BDNF. 
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A1 INTRODUÇÃO 

A duração da vida vem se ampliando mundialmente, sendo que a 

população com idade maior que 60 anos já ultrapassou 10% da população mundial. A 

projeção da expectativa de vida para 2050 é de 87,1 anos na França e de 84,5 anos 

nos Estados Unidos [1]. Além disso, o grupo de idosos com idade superior a 80 anos 

cresce mais que a população total e chega a 4% [2]. 

Como consequência desse aumento, a frequência de doenças 

associadas à idade, como doença cardiovascular (DCV), câncer, hipertensão arterial, 

obesidade, demências, diabetes tipo 2 e depressão, vem aumentando com o decorrer 

dos anos. Sendo assim, torna-se relevante a pesquisa de fatores de risco para essas 

doenças. 

Perfis metabólicos favoráveis e função cognitiva preservada 

associada ao envelhecimento saudável podem estar ligados por meio de genótipos que 

regulam o metabolismo de lipoproteínas. Em contraste, perfis metabólicos 

desfavoráveis e prejuízo na função cognitiva podem estar associados por meio de 

alelos, como 4 da apolipoproteína E (APOE) [3]. 

Polimorfismos e haplótipos envolvendo o cluster gênico 

APOA1/C3/A4/A5 têm sido associados a alterações em níveis séricos lipídicos, além de 

obesidade, diabetes tipo 2, DCV e síndrome metabólica [4-6]. Além disso, associações 

envolvendo polimorfismos dos genes PPAR e LPL com níveis lipídicos também foram 

descritas [7-9]. Embora muitas das associações dos polimorfismos deste cluster 

estejam descritas em diversas populações, há poucos relatos na população brasileira e 

de idosos. Ao nosso conhecimento, a análise de haplótipos deste cluster na população 

brasileira é original. 

Muitos dos polimorfismos e haplótipos de genes que participam do 

metabolismo lipídico podem predizer a suscetibilidade a essas doenças associadas ao 

envelhecimento, podendo influenciar na sobrevivência humana. Assim, não restam 
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dúvidas quanto à importância de estudos envolvendo tais genes no prognóstico, 

prevenção e tratamento dessas doenças. 

A1.1 Objetivos 

A parte A do presente estudo teve como objetivos: 

1. Determinar as frequências alélicas e genotípicas dos 

polimorfismos -75G>A (rs670), +83C>T (rs5069), -2500C>T 

(ENSSNP498814) e PstI (rs12721026) do gene APOA1; 

3238C>G (rs5128), 1100C>T (rs4520) e -482C>T (rs 2854117) 

do gene APOC3; Gln360His (rs5110) e Thr347Ser (rs675) do 

gene APOA4; SNP4 (rs1729408), SNP3 (rs662899) e S19W 

(rs315506) do gene APOA5; S447X (rs328) e HindIII (rs327) do 

gene LPL; L162V (rs180026) e +2498G>C (rs4553778) do gene 

PPAR, e testá-las quanto ao equilíbrio de Hardy-Weinberg 

(EHW); 

2. Avaliar a associação dos polimorfismos e haplótipos que 

constituem o cluster APOA1/C3/A4/A5 e as sete morbidades 

estudadas: DCV, hipertensão arterial, obesidade, neoplasia, 

depressão, demência e diabetes tipo 2; 

3. Investigar a associação desses polimorfismos e haplótipos com 

níveis séricos de colesterol total, triglicérides (TG), HDL, LDL, 

VLDL, uréia, creatinina, hemoglobina glicosilada e glicemia em 

jejum. 
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A2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A2.1 Envelhecimento 

Com o avanço da medicina no século passado, houve uma 

ampliação considerável na expectativa de vida da humanidade. A expectativa de vida 

vem se estendendo nas últimas décadas, sendo a projeção para 2050 de 87,1 anos na 

França e de 84,5 anos nos Estados Unidos [1]. Foi relatado que, em 2005, 10% da 

população global possuíam idade maior que 60 anos. Estima-se que esse número pode 

chegar a 22% em 2050 [10]. No Brasil, a população com mais de 60 anos aumentou de 

5,1% em 1970 para 8,6% em 2000. Estima-se que, em 2025, haverá uma proporção de 

um idoso com mais de 65 anos para cada dois jovens com menos de 15 anos [11]. 

Além disso, o grupo de idosos com idade maior do que 80 anos cresce 

aproximadamente 4% ao ano, superior ao crescimento da população [2]. 

O envelhecimento é um processo cumulativo e progressivo, que 

acarreta em alterações fisiológicas com o passar do tempo e eleva o risco de 

morbidade e mortalidade [12]. De uma maneira geral, as inúmeras teorias sobre 

envelhecimento podem ser classificadas basicamente em dois tipos: as de eventos 

casuais ou estocásticas, que se fundamentam no acúmulo casual de eventos 

detrimentais, celulares ou moleculares, e as deterministas ou de eventos programados, 

que sugerem que a sequência de eventos deste processo esteja estritamente 

determinada no genoma de cada organismo [13, 14]. O envelhecimento biológico deve 

se originar de alterações que se iniciam em nível molecular, propagando-se em nível 

celular e do organismo e deve ser decorrente tanto de eventos casuais como pré-

determinados geneticamente [13]. 

O aumento da longevidade nas últimas décadas vem tornando 

relevantes dados genético-epidemiológicos sobre morbidades e mortalidades que 

acometem adultos e idosos, como DCV, hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2, 
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depressão, demência e neoplasias. Em geral, estas afecções possuem herança 

complexa, multifatorial e pouco esclarecida [15].  

As DCV são a primeira causa de morbidade e mortalidade na 

população adulta em todo o mundo [16-18]. No Brasil, as doenças do aparelho 

circulatório representaram a principal causa de óbitos em 2006 (29,36%), dos quais 

29,93% são causados por doença isquêmica do coração e 31,89% por doença 

cerebrovascular. Em São Paulo, 30,61% dos óbitos são causados por doenças do 

aparelho circulatório, sendo 34% por doenças isquêmicas do coração e 28,19% por 

doenças cerebrovasculares. Além disso, as doenças do aparelho circulatório são a 

principal causa de internações hospitalares para indivíduos maiores de 65 anos no 

Brasil [19]. 

A hipertensão arterial acomete aproximadamente 20% da população 

mundial adulta e é um importante problema de saúde no mundo devido a sua alta 

prevalência e por ser fator de risco para DCV [1]. Essa doença é responsável por 80% 

dos casos de acidente cerebrovascular e 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio 

(IAM). Além disso, indivíduos com mais de 60 anos possuem uma prevalência maior 

dessa doença, sendo 55,7% em São Paulo [19]. 

A obesidade, definida por índice de massa corpórea (IMC) maior que 

30, está associada ao aumento do risco de doenças relacionadas ao envelhecimento, 

como DCV, diabetes tipo 2 [1, 20], hipertensão arterial, hipercolesterolemia, depressão 

e alguns cânceres [1]. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência 

de adultos obesos foi de 400 milhões no mundo e estima-se que em 2015 haverá cerca 

de 700 milhões de obesos e 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso, ou seja, com IMC 

maior que 25 [1]. No Brasil, o grupo de indivíduos com idade maior que 50 anos 

apresenta o maior número de pessoas com sobrepeso. Em São Paulo, 61,1% desses 

indivíduos alcançaram o estágio de sobrepeso em 2005 [19]. 

A diabetes tipo 2 é uma doença crônica altamente associada à 

obesidade e ao sedentarismo que resulta da ineficácia do corpo em produzir insulina. 

Essa doença acomete mais de 180 milhões de pessoas no mundo todo e estima-se 
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que esse número irá dobrar em 2030. Em 2005, 1,1 milhões de pessoas morreram de 

diabetes tipo 2. No Brasil, a prevalência de diabetes foi de mais de 4,5 milhões de 

pessoas em 2000, podendo alcançar mais de 11 milhões em 2030 [1]. Foi observado 

que o metabolismo normal da glicose, avaliada por sensibilidade à insulina, também é 

um característica de maior duração da vida, enquanto que diabetes eleva o risco de 

DCV, aumentando a mortalidade [3]. 

A depressão afeta mais de 121 milhões de pessoas no mundo e é a 

principal causa de incapacidade e morte prematura no mundo. Além disso, a depressão 

é uma comorbidade frequente em pacientes com diabetes tipo 2. Pacientes com 

depressão possuem risco significantemente maior de morbidade e mortalidade 

cardíaca [21]. Além disso, depressão é três vezes mais frequente em sobreviventes de 

IAM e contrubui para pior prognóstico [20]. 

A demência afeta 24,2 milhões de pessoas no mundo, com 4,6 

milhões de casos novos anualmente, sendo estimados 80 milhões de casos em 2040 

[22]. A função cognitiva está associada ao perfil favorável de lipídeos e glicose no 

processo de envelhecimento e esses traços fenotípicos frequentemente coexistem em 

indivíduos longevos. Altos níveis de HDL (high density lipoprotein) e de TG estão, 

respectivamente, positiva e negativamente correlacionados à cognição em centenários. 

Além disso, função cognitiva preservada está ligada a reduzido risco de morte em 

indivíduos idosos [23]. 

Neoplasias foram responsáveis por 7,6 milhões (13%) de um total de 

58 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2005. Estima-se que o número de casos 

novos será da ordem de 15 milhões/ano em 2020, sendo que 60% ocorrerão em países 

em desenvolvimento [1]. No Brasil, as neoplasias foram responsáveis por 5,4% das 

internações hospitalares para indivíduos maiores de 65 anos [19]. 
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A2.2 Apolipoproteínas 

Perfis metabólicos favoráveis e função cognitiva preservada 

associada ao envelhecimento saudável podem estar ligados por meio de genótipos que 

regulam o metabolismo de lipoproteínas. Em contraste, perfis metabólicos 

desfavoráveis e prejuízo na função cognitiva podem estar relacionados por meio de 

alelos, como 4 da APOE [3]. 

Lipídeos plasmáticos, incluindo-se colesterol e TG, possuem papel 

fundamental na fluidez da membrana celular e no metabolismo energético [24]. 

Alterações nos níveis lipídicos e de lipoproteínas são um dos principais fatores de risco 

para DCV [16, 18]. 

Lipoproteínas são uma microemulsão de partículas esféricas com 

uma parte hidrofóbica central, que contém TG e ésteres de colesterol, e uma parte 

hidrofílica superficial, que contém as apolipoproteínas e estabiliza a emulsão (figura 1). 

Essas moléculas anfipáticas são altamente diversificadas quanto às suas propriedades 

físico-químicas, com grande variação estrutural, devido às diferenças na composição 

de apolipoproteínas e de ácidos graxos [25]. 

A parte lipídica das lipoproteínas é insolúvel no meio aquoso do 

sangue, linfa, líquido extracelular ou citoplasma. Para que o organismo transporte 

esses lipídeos de seus locais de síntese ou absorção para seus respectivos locais de 

utilização ou armazenamento, é necessária a associação desses lipídeos a proteínas 

específicas, como apolipoproteínas, tornando possível, assim, o deslocamento dessas 

substâncias insolúveis no sistema circulatório. As lipoproteínas são, portanto, 

moléculas complexas responsáveis pelo transporte e pelo metabolismo de lipídeos [25]. 
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Figura 1: Representação esquemática de lipoproteína, com lipídeos na parte central e apolipoproteínas 

e fosfolipídeos na região periférica. Fonte: Modificado de ladulab.anat.uic.edu/research0.html 

Os principais tipos de lipoproteínas são HDL, LDL (low density 

lipoprotein), VLDL (very low density lipoprotein), IDL (intermediate density lipoprotein) e 

quilomícrons (Cm). Cm é uma lipoproteína rica em TG, responsável pelo transporte 

lipídico da via exógena. VLDL e LDL são responsáveis pelo transporte dos lipídeos de 

origem hepática, ou seja, da via endógena. HDL participa do transporte reverso do 

colesterol, levando-o das células periféricas até o fígado, onde é convertido em ácidos 

biliares ou secretado na bile [26]. 

Níveis reduzidos de HDL e elevados de TG e LDL são fatores de 

risco para o desenvolvimento de DCV e podem indicar a probabilidade de formação de 

ateroma [27]. Esses indicadores bioquímicos são regulados por fatores genéticos e 

não-genéticos [28]. Alguns genes foram associados a níveis alterados de lipídeos em 

indivíduos com DCV [23, 24], obesidade [23, 29], hipertensão [30] e até em demências 

[31]. Assim, devido à influência de lipoproteínas e lipídeos na predisposição ou na 

proteção de doenças comuns relacionadas à idade, é de fundamental interesse o 

http://ladulab.anat.uic.edu/research0.html
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estudo do efeito da variabilidade individual em múltiplos genes de apolipoproteínas no 

processo de envelhecimento saudável, morbidade e mortalidade. Torna-se essencial, 

assim, a pesquisa de biomarcadores para doenças associadas ao envelhecimento, que 

poderão ainda auxiliar no entendimento fisiopatológico dessas doenças. 

A2.3 Metabolismo Lipídico 

Em humanos, os níveis séricos de colesterol e TG são determinados 

por uma série de vias metabólicas, ligantes e receptores que funcionam no intestino 

delgado, fígado, tecido adiposo e tecido muscular esquelético. Inicialmente, lipídeos 

provenientes da dieta entram na circulação na forma de Cm, fornecendo energia aos 

tecidos periféricos, por meio de -oxidação dos ácidos graxos. No período pós-prandial, 

uma porção desses lipídeos provenientes da dieta entra novamente na circulação na 

forma de VLDL, que é produzido pelo fígado (figura 2) [32]. VLDL também transporta 

lipídeos formados por: catabolismo de carboidratos provenientes da dieta, reciclagem 

de membrana celular e esterificação de ácidos graxos livres provenientes do tecido 

adiposo [33]. 

Além disso, o intestino delgado e o fígado secretam HDL nascentes, 

que retornam o excesso de colesterol de diversas fontes para a excreção no corpo da 

bile [34]. Esse pool de colesterol é proveniente de macrófagos [35], de tecidos 

periféricos e de produtos do catabolismo de lipoproteínas ricas em TG (LRT). O 

aumento da transferência de ésteres de colesterol contribui para a formação de 

partículas LDL que são altamente aterogênicas e densas (figura 2) [36]. 
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Figura 2: Esquema simplificado do metabolismo de colesterol e triglicérides (TG), envolvendo as 

apolipoproteínas do cluster APOA1/C3/A4/A5. CETP: proteína de transferência de ésteres do colesterol; 

CmR: Quilomícron remanescente; FFA: ácidos graxos não-esterificados; LCAT: lecitina-colesterol 

aciltransferase. Modificado de Shoulders et al [36]. 

A2.4 Cluster APOA1/C3/A4/A5 

Fatores genéticos e ambientais desempenham papel determinante 

nas concentrações de lipoproteínas e lipídeos no plasma [37]. A identificação de 

variantes genéticas que afetam o perfil lipoprotéico pode fornecer dados para melhor 

entendimento biológico das vias metabólicas de lipídeos. Nas últimas duas décadas, 

variantes genéticas em muitos genes candidatos foram testados para associação com 

perfil lipoprotéico [24]. 

Uma importante ferramenta para a identificação de variantes 

genéticas associadas a risco ou proteção para doenças multifatoriais é o estudo de 
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associação em larga escala. Por meio dessa ferramenta, alguns locos foram 

associados a elevados níveis de HDL e reduzidos níveis de LDL e TG [38-40]. Dentre 

esses locos, encontra-se o cluster APOA1/C3/A4/A5, em 11q23, que possui quatro 

genes de apolipoproteínas em tandem: APOA1, APOC3, APOA4 e APOA5 [24]. 

Esses genes possuem uma alta homologia e similaridade em suas 

estruturas (figura 3). Sendo assim, foi proposto que esses genes foram originados de 

uma sequência ancestral comum [41]. 

 

Figura 3: Esquema dos genes do cluster APOA1/C3/A4/A5, comparando-se a estrutura de cada um dos 

genes. Os retângulos representam éxons e suas regiões em preto indicam a região traduzida. As linhas 

representam os íntrons. Os números representam o tamanho do éxon ou do íntron em pares de bases 

de cada éxon. Fonte: Modificado de Prieur et al [42]. 

Os genes APOA1, APOC3 e APOA4 estão dispersos em uma região 

cromossômica de 17kb e o gene APOA5 está localizado 28kb downstream ao gene 

APOA4. A direção transcricional do gene APOC3 é oposta a de outros genes que 

compõem o cluster (figura 4). Os genes que compõe o cluster APOA1/C3/A4/A5 

possuem um padrão complexo de expressão gênica e expressão tecido-específica. 

APOA1 e APOC3 são expressas no intestino e, principalmente, no fígado, enquanto a 

APOA4 é mais expressa no intestino. Já APOA5 é expressa somente no fígado [43]. 
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Figura 4: Mapa esquemático do cluster APOA1/C3/A4/A5. Retângulos pretos indicam os genes e as 

setas indicam a direção da transcrição de cada gene. Fonte: Modificado de Li et al [44]. 

Estudos in vivo demonstraram que o acentuador de APOC3 atua 

como elemento regulador comum para os genes APOA1, APOC3 e APOA4, mas não 

para APOA5 (figura 4). Recentemente, foi verificado que os genes APOA1, APOC3 e 

APOA4 formam um subdomínio aberto que não inclui APOA5, e que o acentuador de 

APOC3 regula o remodelamento da cromatina da região [44]. 

Vários estudos têm associado tanto SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphism) quanto haplótipos do cluster APOA1/C3/A4/A5 a níveis de TG [45] e a 

alterações metabólicas [46]. Um estudo recente investigou 3817 jovens sadios, 

classificados quanto ao nível de TG, em relação a múltiplos genótipos do cluster 

APOA1/C3/A4/A5, quanto ao risco de DCV e ao poder estatístico dos testes 

envolvendo múltiplos polimorfismos. Foi observado que a associação genótipo-fenótipo 

detectada por estes múltiplos polimorfismos apresentou bom poder estatístico, bem 

como identificou algumas interações epistáticas. Observou-se ainda associação mais 

evidente deste cluster em homens da população euro-americana do que em homens 

da população afro-americana e do que em mulheres [47]. Desse modo, muitos dos 

polimorfismos de genes que participam do metabolismo lipídico estão envolvidos à 

suscetibilidade diferencial ao risco de DCV e a doenças metabólicas, podendo 

influenciar na sobrevida humana. Assim, não restam dúvidas quanto à importância de 

estudos envolvendo tais genes no prognóstico, prevenção e tratamento dessas 

doenças. 
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A2.5 APOA1 

O gene APOA1 possui quatro éxons (figura 3) e um elemento de 

resposta ao proliferador de peroxissomo (PPRE) na região promotora, que regula sua 

expressão. A apolipoproteína A1 (APOA1) é sintetizada principalmente no fígado e no 

intestino delgado na forma de pré-proapolipoproteína de 267aminoácidos, que consiste 

de um peptídeo sinal de 18 resíduos, um pró-segmento de seis aminoácidos e um 

domínio de 243 aminoácidos em sua cadeia primária, que irá constituir a proteína 

circulante madura [48]. Essa proteína participa da esterificação de colesterol como 

cofator da enzima lecitina-colesterol-acil-transferase (LCAT) e desempenha papel 

importante no transporte reverso de colesterol dos tecidos para o fígado, acarretando 

em aumento de excreção na urina [36, 49] (figura 2). 

APOA1 compõe cerca de 70% da massa protéica do HDL, sendo 

seu principal componente [49]. Além de apresentar propriedades antioxidante, 

antitrombótica e anti-inflamatória, níveis de HDL e APOA1 estão inversamente 

relacionados à DCV [50], sugerindo um papel protetor contra aterogênese [51]. Alguns 

estudos associaram baixos níveis plasmáticos de HDL e de APOA1 ao aumento do 

risco de IAM [52]. A associação entre APOA1 e morbidade e mortalidade da DCV tem 

sido descrita em homens idosos [53]. Além disso, estudos em macrófagos humanos 

têm demonstrado que a glicosilação de APOA1 prejudica sua atividade 

antiaterosclerótica, incluindo a capacidade de promover o efluxo do colesterol. Foi 

observado que reduzidos níveis de APOA1 praticamente dobram o risco de diabetes 

tipo 2 em turcos [54]. 

Estudos realizados em camundongos transgênicos mostraram que a 

expressão elevada de Apoa1 aumenta a concentração de HDL plasmático e é um fator 

protetor para o desenvolvimento de aterosclerose induzida por dieta. Por outro lado, 

camundongos knockout apresentaram menores níveis de HDL e desenvolveram lesões 

ateroscleróticas [55]. No gene APOA1, vários polimorfismos foram descritos e 

associados ao aumento dos níveis de APOA1 e HDL, além de maior risco para DCV 

[56]. A figura 5 ilustra os polimorfismos analisados no presente estudo. 
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Figura 5: Esquema simplificado do gene APOA1 (barra verde), mostrando os polimorfismos analisados 

no presente estudo (ENSSNP498814, rs670, rs5069 e rs12721026). A escala acima do gene indica a 

distância em pares de bases do centrômero. O mRNA transcrito (retângulos azuis) pelo gene é 

primeiramente traduzido em pré-propolipeptídeo (retângulos vermelhos), que consiste de um peptídeo 

sinal de 18 resíduos, um pró-segmento de 6 aminoácidos e um domínio de 243 aminoácidos em sua 

cadeia primária, que irá constituir a proteína circulante madura [48]. 

A2.5.1 -75G>A (rs670) 

O polimorfismo -75G>A (rs670) está localizado na região promotora 

do gene APOA1 (figura 5) e leva à troca de guanina (G) por adenina (A). Essa 

substituição acarreta em transcrição gênica mais eficiente [57], levando ao aumento da 

expressão de APOA1 e, consequentemente, dos níveis séricos de APOA1. Esse fato 

ocorre devido à menor afinidade de um fator nuclear ao alelo A, aumentando a 

eficiência de transcrição [58]. Esses achados, contudo, não foram confirmados por 

outros estudos [59]. 

Esse polimorfismo possui frequência de 11,2-15,5% em população 

de origem Européia [60-63], 10,1% em Nigerianos [64], 13,5% em Japoneses [65], 32% 

em Taiwaneses [66] e 20,3-24% em Espanhóis [59, 67, 68]. 

Portadores do alelo -75A apresentaram maiores concentrações de 

HDL e APOA1 em diferentes grupos étnicos [59, 64, 69-74], porém essa associação 

não foi encontrada em outras populações [75-77]. Chineses portadores do genótipo AA 

apresentaram maiores níveis plasmáticos de HDL em relação aos heterozigotos GA e 

aos homozigotos GG [78]. Esse alelo também tem sido associado a menores níveis de 

TG e LDL [58, 79], sugerindo que esse alelo atue como fator protetor para um perfil 

lipídico desfavorável. 
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Por outro lado, alguns estudos associaram o alelo -75A à gravidade 

da doença coronariana (CAD) em australianos [80] e verificaram um aumento da 

frequência desse alelo em pacientes com angina e IAM em espanhóis [81]. Foi 

observado que pacientes com CAD não apresentavam distribuição randômica do alelo -

75A [82]. O genótipo AA desse polimorfismo também foi descrito como sendo um fator 

de risco para diabetes tipo 2 em espanhóis [67]. Em contraste, o polimorfismo -75G>A 

não foi associado a índices de obesidade [78] e hipertensão [83]. 

A2.5.2 +83C>T (rs5069) 

No primeiro íntron do gene APOA1 foi descrito um polimorfismo com 

transição de citosina (C) por timina (T) no nucleotídeo +83 (+83C>T) (figura 5), que 

leva à perda do sítio de restrição para enzima MspI [84]. Apesar da localização 

intrônica, há relatos de que esse polimorfismo acarrete em maior transcrição gênica 

[68, 69]. A frequência do alelo T é de aproximadamente 4% em população de origem 

européia [80], 40,2% em população nigeriana [64], 6,7% em omanis [85], 4,1% em 

autralianos [70], 4% em chineses, 3% em malaios e 2% em indianos de Singapura [77]. 

O alelo C foi associado a maiores índices de obesidade em 

pacientes chineses diabéticos [86]. Além disso, foi relatado que esse alelo confere um 

risco adicional para o desenvolvimento de CAD em populações chinesa [70] e nigeriana 

[73]. Entretanto, nenhum efeito desse alelo foi observado em pacientes portadores de 

hipercolesterolemia familial e no grupo de pacientes portadores de diabetes tipo 2 [87]. 

Em população espanhola, esse polimorfismo não foi associado à hipertensão e 

diabetes tipo 2 [68]. 

Em relação aos níveis séricos, o alelo +83C foi associado a 

elevados níveis de HDL em populações caucasóide [84], espanhola [68] e australiana 

[70]. Além disso, indivíduos não-diabéticos portadores do genótipo CT apresentaram 

menores níveis de TG [70]. Foi relatada a associação do alelo +83T com diminuição 

nos níveis de colesterol total [68]. Em população chinesa, níveis plasmáticos de HDL 

significativamente maiores foram verificados em homens heterozigotos CT quando 
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comparados aos homozigotos CC; no entanto, essa diferença não foi observada no 

sexo feminino [86]. 

Foi observado também que os polimorfismos -75G>A e +83C>T se 

encontram em forte desequilíbrio de ligação (LD), sendo que o haplótipo GC possui 

frequência de 71% na população brasileira [88]. Além disso, os maiores níveis de HDL 

foram encontrados na presença dos alelos raros de ambos os polimorfismos [85]. 

A2.5.3 -2500C>T (ENSSNP498814) 

Na região promotora do gene APOA1, foi descrita a substituição de 

C por T a 2500pb upstream do início do sítio de transcrição (figura 5) [89]. A frequência 

do alelo raro -2500T desse polimorfismo é de 14% em população caucasóide [89], 12% 

em franco-canadenses [90], 9% em européia [91], 29% em chineses [92], 18% em 

coreanos [93] e 23% em italianos [94]. 

Foi relatado que o alelo -2500T possui frequência aumentada em 

portadores de hiperlipidemia familial combinada (FCHL) [57] e significativamente maior 

no grupo de pacientes com hiperlipidemia que apresentavam maiores níveis de TG 

[95]. Desse modo, esse polimorfismo tem sido descrito como marcador de FCHL [57]. 

Apesar disso, não houve associação desse polimorfismo com DCV em população 

caucasóide [89, 94]. 

O alelo -2500T foi associado a maiores níveis de HDL em franceses 

[96], além de apresentar um efeito significante na diminuição dos níveis plasmáticos de 

colesterol em indivíduos da península de Yucatán, México [97]. Além disso, esse alelo 

também foi associado ao aumento dos níveis de TG, colesterol e LDL nas populações 

coreana e holandesa [93]; contudo, essas associações não foram confirmadas em 

outra população caucasóide [89, 98]. 

Alguns estudos relataram que esse polimorfismo se encontra em LD 

com os polimorfismos -75G>A e +83C>T desse gene [99, 100]. 
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A2.5.4 PstI (rs12721026) 

O polimorfismo PstI (rs12721026) localiza-se na região 3‟ não-

traduzida do gene APOA1 (figura 5), com substituição de T por G, acarretando em 

perda do sítio de restrição para a enzima PstI [101]. O alelo PstIG possui frequência de 

9% em australianos [102], 11% em crianças italianas [103], 29,5% em indianos [104] e 

4-5% em chineses [105, 106]. 

Esse polimorfismo foi associado com desenvolvimento de CAD em 

populações chinesa [106] e grega [107], porém essa associação não foi confirmada em 

australianos [102]. Em crianças européias obesas, houve diminuição dos níveis de 

APOA1 na presença de síndrome metabólica [108]. O alelo PstIG também foi 

associado a níveis diminuídos de APOA1 e HDL em várias populações [107, 109]. 

Além disso, elevados níveis de TG foram observados em heterozigotos em 

comparação aos homozigotos TT em europeus[110]. 

Uma interação entre esse polimorfismo e a presença do alelo 4 foi 

observada. Indivíduos portadores do alelo 4 e heterozigotos para o polimorfismo PstI 

apresentaram risco aumentado de CAD em relação as outras combinações de 

genótipo. Quando analisados individualmente, nenhum desses dois polimorfismos foi 

associado aos níveis de TG; no entanto, quando analisados em conjunto, houve uma 

associação significante com aumento dos níveis de TG [111]. 

A2.6 APOC3 

O gene APOC3 contém 4 éxons (figura 3), sendo que os dois 

primeiros codificam nucleotídeos não-traduzidos, o códon iniciador e o peptídeo sinal, 

enquanto que os outros dois éxons codificam os 79 resíduos de aminoácidos para 

formar as hélices anfipáticas ligantes de lipídeos [112]. APOC3 é uma apolipoproteína 

sintetizada no fígado e intestino [113], presente no HDL [94] e nas LRTs, como Cm e 

VLDL (figura 2) [114]. 
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APOC3 inibe a LPL e a captação hepática de VLDL e LDL [115], e 

reduz a hidrólise de LRTs, aumentando a exposição da parede arterial a esta partícula 

aterogênica [116]. Ativação de células endoteliais e subsequente aumento da 

expressão de moléculas de adesão por APOC3 podem representar um mecanismo 

adicional pelo qual essa proteína contribui para a aterosclerose [3]. 

Elevados níveis plasmáticos de APOC3 foram observados em 

diversos estados patológicos, incluindo obesidade [117], diabetes tipo 2 [3], doença 

renal crônica [118] e DCV [119]. Foi verificado que a maior parte de APOC3 está 

associada à HDL em indivíduos normolipidêmicos; contudo, a APOC3 está associada à 

LRT em hipertrigliceridêmicos [120]. APOC3 aumenta a capacidade de lipoproteínas 

que contém APOB de se ligar a proteoglicanos vasculares, influenciando no risco de 

desenvolvimento de aterosclerose [121]. Além disso, a APOC3 promove a apoptose de 

células  em diabetes tipo 1 [122]. A expressão desse gene é regulada, em parte, pela 

insulina por meio do promotor IRE (elemento de resposta à insulina) o que sugere que, 

no estado de resistência à insulina, a expressão e secreção de APOC3 podem estar 

desreguladas [119]. 

Camundongos knockout apresentaram diminuição de 70% nos 

níveis de TG em jejum e não foi observada hipertrigliceridemia pós-prandial [123]. Em 

contraste, camundongos transgênicos com expressão elevada do gene Apoc3 

apresentaram aumento de 40% nos níveis de Apoc3, resultando em níveis plasmáticos 

de TG duplicados [124]. 

Em estudo recente de 2008, foi descrita uma mutação com troca de 

C para T, acarretando em troca de Arginina por códon terminal prematuro no éxon 3 

desse gene. Essa mutação foi associada ao perfil lipídico favorável e efeito 

cardioprotetor [125], evidenciando o papel importante de APOC3 no metabolismo 

lipídico. 

Alguns polimorfismos do gene APOC3 têm sido investigados como 

possíveis marcadores genéticos de hipertrigliceridemia [126]. Além disso, o alelo raro 

(C) do polimorfismo -455T>C foi associado a menores concentrações de APOC3 e 
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possui maior frequência em idosos com idade acima de 80 anos, sugerindo um papel 

protetor desse alelo relacionado à longevidade [127]. A figura 6 mostra os 

polimorfismos desse gene analisados no presente estudo. 

 

Figura 6: Esquema simplificado do gene APOC3 (barra verde), mostrando os polimorfismos analisados 

no presente estudo (rs2854117, rs4520 e rs5128). A escala acima do gene indica a distância em pares 

de base do centrômero. O mRNA transcrito (retângulos azuis) pelo gene é traduzido em proteína 

precursora (retângulos vermelhos) com seu peptídeo sinal. 

A2.6.1 3238C>G (rs5128) 

No polimorfismo 3238C>G do gene APOC3, ocorre uma substituição 

de C por G no nucleotídeo 3238 na região 3‟ não-traduzida desse gene (figura 6), 

causando um ganho de sítio de restrição para a enzima SstI [128]. Foi relatado que 

portadores do alelo 3238G apresentavam elevadas concentrações plasmáticas de 

APOC3 [129]. A frequência do alelo 3238G é de 13,8% em crianças brasileiras [88], 8% 

em população caucasóide [130] e 25% em japoneses [131]. 

O polimorfismo 3238C>G foi associado à hipertrigliceridemia [132], 

DCV [133], CAD e IAM [134]. Em pacientes com diabetes tipo 2, o alelo 3238G 

encontrou-se mais frequente em pacientes com CAD em relação a indivíduos controle 

[104]. Por outro lado, a associação do alelo 3238G com sensibilidade à insulina não foi 

observada; no entanto, ao separar o grupo por sexo, foi encontrado um efeito no grupo 

masculino, sugerindo que os homens portadores desse alelo apresentariam um maior 

risco de desenvolver a síndrome de resistência à insulina e diabetes tipo 2, sob uma 

dieta rica em gordura altamente saturada [135]. Relvas et al [136], entretanto, não 

verificaram a associação do alelo 3238G a IAM ou diabetes tipo 2. 

O alelo G foi associado a elevados níveis de TG [129, 137-139], 

colesterol livre e APOC3 em populações de diferentes etnias [93, 126, 140-142]; porém 
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esses achados não foram confirmados em outros estudos [88, 143]. Verificou-se um 

aumento significante nos níveis de LDL em crianças brasileiras portadoras do alelo 

3238G em relação ao outro alelo [88]. 

A2.6.2 1100C>T (rs4520) 

No polimorfismo 1100C>T do éxon 3 do gene APOC3, há a troca de 

C por T no nucleotídeo 1100, sem substituição de aminoácido (figura 6). A presença do 

alelo 1100T foi associada a níveis maiores de APOC3 em indivíduos saudáveis [144]. A 

frequência do alelo 1100T foi de 24% em homens caucasóides de meia-idade [145] e 

22% em europeus [146]. 

Foi observado que o alelo 1100T possui frequência 

significantemente maior em indivíduos com FCHL do que em indivíduos controle, além 

de efeito gene-dosagem nos níveis plasmáticos de TG [147]. Estudos em populações 

caucasóides relataram ausência de associação do polimorfismo 1100C>T com risco 

para DCV, após ajuste para fatores de risco [148]. Um estudo caso-controle observou 

maior frequência do alelo 1100T em indivíduos diabéticos, sugerindo que esse 

polimorfismo possa agir como fator de risco para diabetes tipo 2 [146]. 

Portadores do alelo 1100T também apresentaram níveis plasmáticos 

elevados de APOC3, APOA1 e TG em pacientes com FCHL [149]. Ainda permanece 

desconhecido o mecanismo pelo qual ocorre um aumento dos níveis de TG associado 

a esse polimorfismo, já que não há substituição de aminoácido. Esse polimorfismo 

pode estar em LD com outro polimorfismo, provavelmente situado na região intergênica 

APOA1/C3 [150]. 

A2.6.3 -482C>T (rs2854117) 

Concentrações reduzidas de APOC3 devido a mutações na região 

promotora do gene estão relacionadas à longevidade [127]. Duas variantes, -482C>T e 

-455T>C, na região promotora do gene APOC3 localizam-se dentro do IRE [128], 
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sendo que a substituição de C por T ocorre no polirmofismo -482C>T (figura 6). Foi 

observado que o alelo -482T raramente aparece na ausência de -455C e que as duas 

variantes possuem baixa afinidade a fatores de transcrição nuclear que medeiam a 

resposta à insulina, causando ineficiência à resposta ao tratamento de insulina. A falta 

de regulação da insulina pode levar à expressão elevada de APOC3 e, 

consequentemente, à hipertrigliceridemia [151]. A frequência do alelo -482T é de 42,3% 

em crianças brasileiras [88], 71% em população de origem africana e afro-caribenha, 

44% em sul-asiáticos, 25% em brancos europeus [152] e 31% em adultos brasileiros 

[153]. 

Níveis de TG foram significantemente maiores em indivíduos 

portadores do alelo -482T desse polimorfismo e em pacientes diabéticos [3]. O 

polimorfismo -482C>T foi associado a níveis lipídicos em alguns estudos [154-156]. 

Entretanto, há estudos contradizendo essa associação [157]. Também houve 

associação deste polimorfismo com aumento de insulina e níveis de glicose, durante e 

após teste de tolerância à glicose oral em indivíduos jovens [158]. 

A2.7 APOA4 

O gene APOA4 contém três éxons, com a região 3‟ não traduzida no 

terceiro éxon (figura 3). O produto primário traduzido é uma pré-proteína de 396 

resíduos de aminoácidos que passa por processamento proteolítico antes de ser 

secretada. A apolipoproteína A4 (APOA4) é uma glicoproteína com 46 kDa e 376 

aminoácidos [159], secretada por enterócitos na linfa como componente do Cm [160]. 

APOA4 dissocia-se rapidamente do Cm e 70% da apolipoproteína livre associa-se a 

HDL [161]. 

Embora sua função exata ainda não seja conhecida, APOA4 tem 

importante papel no metabolismo de HDL e LRT [162]. APOA4 modula a atividade de 

LPL na presença de APOC2 [162] e é um potente ativador de LCAT in vitro [159]. 

APOA4 também está envolvida no transporte reverso do colesterol e na expressão da 
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proteína de transferência de ésteres do colesterol (CETP) (figura 2) [163]. Além disso, 

APOA4 age como um sinal fisiológico de saciedade após ingestão de lipídeos [162].  

Foi verificado que APOA4 possui propriedades antiaterogênicas. Em 

estudos com camundongos transgênicos, a expressão elevada de APOA4 conferiu 

proteção contra aterosclerose induzida por dieta, independentemente da concentração 

de HDL [164]. Em estudo caso-controle, níveis plasmáticos de APOA4 foram 

significantemente menores em pacientes com CAD em relação aos indivíduos controle 

[165]. Várias linhas de evidência têm demonstrado que APOA4 também possui 

atividade antioxidativa [164]. 

Os polimorfismos do gene APOA4 vêm sendo estudados como 

fatores de predisposição à obesidade [166] e com alterações nos níveis lipídicos [129]. 

Vários polimorfismos desse gene foram analisados e associados a traços relacionados 

à obesidade em um estudo brasileiro [166]. Tanto nos estudos que compararam 

centenários com adultos quanto nos que envolveram pacientes com doença de 

Alzheimer (DA), idosos e a população geral, foi sugerido que as variantes desse gene 

podem estar associados à longevidade saudável [167]. A figura 7 ilustra os 

polimorfismos analisados no presente estudo. 

 

Figura 7: Esquema simplificado do gene APOA4 (barra verde), mostrando os polimorfismos analisados 

no presente estudo (rs675, rs5110). A escala acima do gene indica a distância em pares de base do 

centrômero. O mRNA transcrito (retângulos azuis) pelo gene é primeiramente traduzido em proteína 

precursora (retângulos vermelhos) com peptídeo sinal. 

A2.7.1 Gln360His (rs5110) 

No polimorfismo Gln360His, há troca de G para T no códon 360 da 

proteína, acarretando na substituição de glutamina (Gln) em histidina (His) próximo da 
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região C-terminal (figura 7) [161]. Essa conversão adiciona uma carga positiva na 

proteína, tornando-a mais básica, hidrofóbica e com conformação alterada. 

Consequentemente, essas alterações geram uma apolipoproteína mais ativa e com 

melhor ligação à lipoproteína [23]. 

Foi observado que a isoforma 2 (His) está associada a maior 

afinidade por vesículas de fosfolipídeos, elevada ativação de LCAT, menor atividade 

plasmática de CETP e maiores concentrações de APOA4 em relação à isoforma 1 

(Gln) [163]. Esses achados sugerem que as duas isoformas possuem diferentes 

metabolismos in vivo, levando a alterações nos níveis plasmáticos de lipídeos, 

lipoproteínas e APOA4 de diferentes maneiras [168]. 

O alelo His possui frequência de 4% em gregos [162], 6,8% em 

norte-americanos [161], 2,8% em indianos [163] e 4-16% em populações caucasóides 

[161]. Além disso, esse alelo não foi encontrado em populações indígenas brasileira e 

norte-americana [169, 170]. 

Um estudo prévio de nosso laboratório observou que o alelo His em 

idosos está associado à doença cerebrovascular, à obesidade e à depressão [23]. Foi 

demonstrada a associação desse alelo com IMC [171]. Em pacientes com diabetes tipo 

1, foi verificado que portadores desse alelo apresentam maior risco de calcificação da 

artéria coronária [172]. Estes resultados indicam que a presença do alelo raro do 

polimorfismo Gln360His pode desempenhar papel importante na ocorrência de 

doenças multifatoriais. 

O alelo His foi associado a níveis elevados de TG em população 

indiana [163]. Por outro lado, esse alelo foi associado a menores níveis de TG em 

pacientes com hiperlipidemia [162] e com DCV [161]. Também foi observado que os 

portadores desse alelo possuem maior nível basal e pós-prandial de LRT do que os 

homozigotos para o alelo Gln [173], provavelmente pelo atraso do clearance pós-

prandial das LRT [174]. A associação entre o alelo His e níveis de HDL ainda é 

controversa, sendo que alguns estudos associaram-no a maiores níveis [175, 176] 

enquanto que outros estudos não confirmaram essa associação [88, 161, 163]. 
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A2.7.2 Thr347Ser (rs675) 

No polimorfismo Thr347Ser, ocorre a troca de A para T no códon 

347 do gene APOA4, substituindo o aminoácido treonina (Thr) pelo aminoácido serina 

(Ser) (figura 7) e diminuindo a afinidade lipídica da apolipoproteína [177]. A frequência 

do alelo Ser é de 12-22% em caucasóides [178], 14,1% em população brasileira de 

crianças [88] e 17% em adultos [166]. No entanto, esse polimorfismo não foi observado 

em população japonesa [179]. 

O alelo Ser foi associado com obesidade em caucasóides [180] e 

brasileiros [166], porém essa associação não foi confirmada em outros estudos [181]. A 

presença do alelo Ser foi associada a menores níveis de APOA4 e maior risco para 

DCV [148]. 

A associação do polimorfismo Thr347Ser com os níveis de TG, HDL 

e LDL foram controversos. Apesar de haver relatos de associação do alelo Ser com 

aumento na concentração plasmática de TG [129, 180], outros estudos observaram 

diminuição nos níveis de TG [45] e alguns não observaram nenhum efeito [88, 162, 

182]. O alelo Ser foi associado a menores níveis de HDL em mulheres norte-

americanas [182], enquanto que o efeito oposto foi observado em meninas brasileiras 

[88] e homens indianos [163]. Embora essa variante também tenha sido associada a 

níveis mais baixos de LDL [163], outros estudos não encontraram relação [88, 162, 

183]. 

A2.8 APOA5 

Em 2001, o gene APOA5 foi descoberto concomitantemente por dois 

grupos independentes dentro do cluster APOA1/C3/A4. Pennacchio et al [43] 

descreveram esta apolipoproteína por mapeamento, pelo método de comparação das 

sequências genômicas de humanos e camundongos. Vliet et al [184] descreveram a 

mesma apolipoproteína em estudos de regeneração de fígado em ratos. 
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O gene APOA5 possui quatro éxons (figura 3) e codifica uma 

proteína de 368 aminoácidos, sintetizada exclusivamente no fígado [43]. Na forma 

madura, essa proteína possui 39 kDa e 343 resíduos de aminoácidos, perdendo seu 

peptídeo sinal de 23 aminoácidos por clivagem. Esse peptídeo sinal direciona a 

proteína para uma via secretória, levando essa proteína ao plasma [185]. 

O produto desse gene exerce um papel muito importante na 

modulação dos níveis de TG plasmáticos em mamíferos. Foi demonstrado que a Apoa5 

está presente no plasma de camundongos em frações protéicas que continham 

partículas de HDL [184]. A associação da Apoa5 com HDL sugere que essa proteína 

participa do metabolismo lipídico, como outras apolipoproteínas (figura 2). Essa 

associação pode também ser importante na interação da proteína com a membrana 

lipídica, onde Apoa5 pode ter um papel importante no efluxo do colesterol [185]. 

APOA5 está presente no soro humano e está associada a partículas lipoprotéicas 

específicas, sendo detectável em VLDL, HDL e Cm, mas não em LDL [186]. 

Experimentos realizados com camundongos transgênicos com 

expressão elevada de Apoa5 revelaram níveis de aproximadamente 70% de TG mais 

baixos que os camundongos controle. Já os camundongos knockout, por não 

possuírem nenhuma cópia do gene, apresentaram níveis de TG até quatro vezes mais 

elevados que os controles. Além disso, os níveis de VLDL estavam aumentados em 

camundongos knockout homozigotos e diminuídos nos transgênicos em relação aos 

controles [43]. 

Além disso, foi demonstrado que Apoa5 acelera o catabolismo de 

LRT em camundongos transgênicos, por meio do aumento da atividade da LPL. Foi 

observado que APOA5 eleva a remoção das partículas de VLDL e transfere HDL para 

LRT para contrabalancear a hiperlipidemia induzida pela dieta, reduzindo o acúmulo de 

TG plasmático [187]. 

Para melhor elucidação das funções de Apoa5, Khovidhunkit et al 

[188] simularam uma inflamação por meio de injeção de endotoxina em camundongos 

a fim de analisar a existência de alterações na composição protéica da HDL. Foi 
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observado que Apoa4 e Apoa5 possuíam níveis aumentados no HDL de fase aguda, 

após injeção de endotoxina. Essa resposta de fase aguda está associada ao aumento 

da síntese de TG e seu acúmulo no fígado, secreção de VLDL e hipertrigliceridemia, 

além de ser muito semelhante à aterosclerose, sugerindo que essas alterações na HDL 

podem alterar as propriedades funcionais do HDL e aumentar o risco para 

aterosclerose [188]. 

Variações na sequência do gene APOA5 foram descritas. Foi 

demonstrado que mutações raras nesse gene levam a proteínas truncadas e, como 

consequência, à hipertrigliceridemia [189], dados consistentes com os achados em 

camundongos knockout [43]. Polimorfismos foram associados a alterações nos níveis 

de TG plasmáticos [43, 45] e DCV [190]. A figura 8 mostra os polimorfismos desse 

gene analisados no presente estudo. 

 

Figura 8: Esquema simplificado do gene APOA5 (barra verde), mostrando os polimorfismos analisados 

no presente estudo (rs1729408, rs662799 e rs3135506). A escala acima do gene indica a distância em 

pares de base do centrômero. O mRNA transcrito (retângulos azuis) pelo gene é traduzido em na 

apolipoproteína A5 (retângulos vermelhos). 

A2.8.1 SNP4 (rs1729408) 

O SNP4 está localizado na região intergênica entre os genes APOA4 

e APOA5 e há troca de T por C (figura 8) [43]. A frequência do alelo raro SNP4C é de 

30-41% em populações européias [43, 45, 191, 192] e 62,6% em chineses [193]. 

Poucos estudos analisaram esse polimorfismo. 

Estudos em europeus demonstraram associação entre o genótipo 

CC e maiores medidas de obesidade e pressão sanguínea sistólica em comparação 
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aos portadores do alelo T [191]. Apesar disso, esse polimorfismo não foi associado a 

DCV em franceses [192]. 

Em relação aos níveis séricos, elevados níveis plasmáticos de HDL 

foram encontrados em pacientes chineses com genótipo CC na presença de DCV em 

relação aos pacientes com outros genótipos [193]. Além disso, foi observado que 

portadores desse genótipo apresentavam menores níveis de TG quando comparados 

ao genótipo TT em homens britânicos [45]. Outras populações européias mostraram 

que SNP4 obteve associação significante com níveis de colesterol e LDL [191]. Em 

contraste, não foi detectada associação entre SNP4 e níveis lipídicos em franceses e 

caucasóides [43, 192]. 

A2.8.2 SNP3 (rs662799) 

A troca de T por C na região promotora do gene APOA5 que ocorre 

no SNP3 não leva a alteração na sequência de aminoácidos (figura 8). Devido a sua 

localização, porém, é possível que esse polimorfismo tenha uma influência direta em 

sua expressão, uma vez que há grande número de relatos associando esse 

polimorfismo a alterações nos níveis lipídicos [43, 190, 194, 195] e a doenças 

relacionadas ao envelhecimento [6, 190, 196, 197]. 

A frequência do alelo SNP3C é de 6,5% em caucasóides, 11,8% em 

afro-americanos, 16% em hispânicos [194], 34% em japoneses [198], 37% em nipo-

americanos [199] e 29,5% em chineses [197]. Esse polimorfismo foi primeiramente 

caracterizado na população brasileira em estudo prévio de nosso grupo, no qual foi 

detectada uma frequência de 15,8% do alelo SNP3C [200]. 

Há diversos relatos de associação de SNP3 com doenças 

metabólicas. O alelo SNP3C desse polimorfismo foi associado a maior suscetibilidade 

para síndrome metabólica em diversas populações [196, 197], para DCV [190], 

obesidade [5] e para infarto cerebral em diabetes tipo 2 [28]; no entanto, essas 

associações não foram confirmadas em outras populações [201], incluindo-se a 
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população brasileira [200]. Foi relatada também a associação do SNP3 com menores 

níveis de HDL [202] e níveis aumentados de TG [190, 201, 203-206]. 

A2.8.3 S19W (rs3135506) 

Pennacchio et al [194] descreveram SNP5, também chamado de 

S19W, onde há uma mudança de C para G, e, consequentemente, substituição de Ser 

para triptofano no códon 19 (figura 8). Essa troca leva à redução do transporte e 

secreção de APOA5 pelo fígado, aumentando a concentração de TG plasmáticos [207, 

208]. A frequência do alelo S19WG é de 5,7-5,9% em homens britânicos [45, 205], 7% 

em populações afro-americanas, 6% em caucasóides, 15% em hispânicos [194], 0,1% 

em chineses, 1,7% em malaios e 3,1% em indianos [209]. 

Em chineses, foi relatada a associação entre o alelo S19WG e 

aumento de suscetibilidade para DCV [208]; contudo, este polimorfismo não foi 

associado com DCV nas populações italianas, britânicas, francesas, canadenses e 

romenas [148, 192, 210-212]. Além disso, a falta de correlação entre o alelo S19WG e 

índices de obesidade e risco para diabetes tipo 2 foi observada em pacientes romenos 

com síndrome metabólica [210]. Em contraste, foi observada associação entre o 

polimorfismo S19W e síndrome metabólica em caucasóides [6, 213] e que a frequência 

do alelo S19WG é menor em indivíduos hipertrigliceridêmicos [214]. 

Alguns estudos têm verificado que o alelo S19WG estava associado 

com aumento nos níveis de TG plasmáticos [6, 45, 192, 211]. Estudos em canadenses 

[212] e pacientes romenos com síndrome metabólica [210], entretanto, não 

confirmaram essa associação. 

Foi observado um LD entre os polimorfismos SNP3 e S19W. Talmud 

et al [45] verificaram que homozigotos para alelos raros de ambos os polimorfismos 

apresentavam um aumento significante nos níveis de TG. 
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A2.9 LPL 

A LPL é uma enzima produzida principalmente por células do tecido 

adiposo e muscular que, ao ser secretada, se ancora nos glicosaminoglicanos do 

endotélio dos capilares, onde exerce sua função sob forma de dímeros. Essa enzima 

catalisa a hidrólise dos TG provenientes dos Cm e VLDL, produzindo componentes de 

Cm remanescentes (CmR). Os ácidos graxos liberados aumentam a permeabilidade 

dos vasos ao LDL, que, ao ser depositado, favorece o processo inflamatório e a 

formação do ateroma. Portanto, a LPL tem efeito pró-aterogênico, criando partículas 

remanescentes a partir do metabolismo das partículas ricas em TG absorvidos pelo 

intestino [215]. 

O gene LPL, localizado em 8p22, possui 10 éxons e, 

aproximadamente, 35kb. A região promotora de LPL também possui um PPRE, que 

regula a expressão desse gene de maneira direta [12]. A expressão desse gene é 

controlada por diversos fatores, como dieta, obesidade, insulina e ingestão de álcool. 

Modificações na estrutura do gene LPL podem acarretar em mudança na sua atividade, 

levando a alterações no metabolismo dos lipídios [216]. 

Polimorfismos ou mutações no gene da LPL podem afetar a 

atividade catalítica, dimerização, secreção e ligação à heparina [217]. A figura 9 mostra 

os polimorfismos analisados no presente estudo. 

 

Figura 9: Esquema simplificado do gene LPL (barra verde), mostrando os polimorfismos analisados no 

presente estudo (rs327, rs328). A escala acima do gene indica a distância em pares de base do 

centrômero. O mRNA transcrito (retângulos azuis) pelo gene é primeiramente traduzido em proteína 

precursora (retângulos vermelhos) com peptídeo sinal. 
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A2.9.1 S447X (rs328) 

O polimorfismo S447X é caracterizado pela substituição de C por G 

na posição 1595 no éxon 9 do gene LPL (figura 9). O aminoácido Ser é substituído por 

códon terminal prematuro (X), resultando em uma proteína truncada com dois 

aminoácidos carboxiterminais a menos. Foi descrito que a proteína truncada formada 

possui maior atividade catalítica, ou seja, apresenta maior eficiência [218, 219]. A 

frequência do alelo X é de 7,4-14,4% em população espanhola [217, 220], 10,3-22,9% 

em diversas populações européias [8, 221-229] e 9,5% em brasileiros [230]. 

O alelo X foi associado ao menor risco de DCV em caucasóides 

[229], japoneses [231] e idosos finlandeses com mais de 85 anos [232], além de efeito 

protetor contra o desenvolvimento de aterosclerose [222]. Foi observada também uma 

relação entre indivíduos portadores do alelo X e menor pressão sistólica e diastólica 

quando comparados a indivíduos não portadores desse alelo, sugerindo que a LPL 

possui uma influência direta no endotélio vascular [233]. Maior suscetibilidade para 

acidentes vasculares encefálicos, entretanto, foi observada em homens de meia idade 

norte-americanos portadores desse alelo [234]. 

Há relatos conflitantes quanto à associação entre o alelo X e DA. A 

frequência do alelo X apresentou-se significantemente reduzida em idosos americanos 

com DA sugerindo um efeito protetor contra essa doença [235]; entretanto, esses 

achados não foram confirmados em idosos finlandeses [232] e gregos [236]. Além 

disso, esse polimorfismo foi descrito como um fator de suscetibilidade a câncer de 

próstata em população japonesa [237]. 

Em relação aos níveis lipídicos plasmáticos, o alelo X foi associado 

ao aumento de HDL e diminuição de TG, resultando em perfil lipídico benéfico [229, 

238-242]. Foi observado que o nível de colesterol total era 5% menor em crianças 

portadoras do alelo X em comparação às homozigotas para o alelo S. Apesar dessa 

relação não ser evidente em adultos, esse alelo foi associado a menores níveis de TG, 

efeito não observado em crianças [243]. Menor associação do polimorfismo S447X com 

níveis de HDL foi verificada após os 30 anos de idade, mesmo após ajuste para 
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covariáveis como raça, gênero e IMC [244]. Em conjunto, esses achados sugerem que 

a idade modula o efeito do alelo X nos níveis de HDL [244]. 

A2.9.2 HindIII (rs327) 

No polimorfismo HindIII, localizado, há substituição de T (alelo H+) 

por G (alelo H-) no íntron 8 do gene LPL (figura 9), levando à perda do sítio de restrição 

da enzima HindIII [245]. Foi verificado que esse íntron contém um importante elemento 

regulatório para a atividade transcricional do gene LPL [246]. A região do polimorfismo 

HindIII possui um sítio de ligação para fatores de transcrição e o alelo H- possui 

afinidade diminuída comparado ao alelo H+ [217]. A frequência do alelo raro é 32% em 

população hispânica [220], 25% em ingleses [226], 27% em norte-americanos [247], 

24% em canadenses [248] e 21,8% em italianos [249]. 

Foi descrita uma associação entre o polimorfismo HindIII e a 

duração da vida. Um estudo envolvendo indivíduos com mais de 90 anos mostrou uma 

frequência aumentada de indivíduos heterozigotos, sugerindo que o heterozigoto, 

possivelmente, apresenta uma vantagem adaptativa que propicia maior longevidade 

[250]. 

O polimorfismo HindIII também foi associado ao IAM. Indivíduos 

homozigotos para o alelo H+ estão predispostos a IAM em idosos russos com idade 

superior a 90 anos [250]. Similarmente, o genótipo H+H+ foi associado ao 

espessamento da parede da carótida, um fator relacionado ao aumento de risco para 

IAM [247]. Esses achados podem ser reflexos de um processo aterosclerótico 

prematuro ou de mudanças relacionadas à idade nos componentes da matriz da 

parede arterial [251]. Foi verificado também que o alelo H+ é mais frequente tanto em 

caucasóides com aterosclerose quando comparados aos controles [252], quanto em 

pacientes com aterosclerose grave em comparação aos pacientes com a doença 

moderada [253], sugerindo um papel protetor do alelo H-. 

Scacchi et al [249] observaram maior frequência do alelo H+ em 

pacientes com DA quando comparados com grupo controle, sugerindo que o alelo H+ é 
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um fator de risco para desenvolvimento dessa doença. Níveis elevados de TG em 

pacientes homozigotos para o alelo H+ foram verificados nesses pacientes, 

confirmando dados previamente publicados [97, 227]. 

Foi demonstrada a associação do alelo H+ com aumento dos níveis 

de TG e redução de HDL, quando comparados a portadores do alelo H- [254]. O 

genótipo H+H+ foi associado à hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia em homens 

caucasóides [247] e representa maior suscetibilidade ao IAM e pacientes com mais de 

90 anos [250]. O genótipo H+H+ apresentou um efeito deletério no perfil lipídico na 

presença de ambiente adverso, como tabagismo, e que o gasto calório maior que 

291kcal/dia em atividade física atenua seu efeito [255]. 

A2.10 PPAR 

O receptor ativado por proliferação de peroxissomo (PPAR é um 

fator de transcrição nuclear ativado por ácidos graxos [23], que regula a expressão de 

genes envolvidos no metabolismo lipídico e energético. Dentre esse genes, encontram-

se genes envolvidos tanto no transporte quanto na β-oxidação de ácidos graxos livres, 

levando ao catabolismo de TG e, consequentemente, reduzindo fortemente a secreção 

de VLDL [256]. 

Uma vez ativado, PPAR se heterodimeriza com receptor  de ácido 

retinóico (RXR) e se liga a sequências específicas de DNA, denominadas PPRE, 

localizadas em regiões promotoras de genes alvo, promovendo a transcrição desses 

genes. PPRE consiste em várias repetições de hexanucleotídeos específicos 

separados por um ou dois nucleotídeos (figura 10) [257]. 
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Figura 10: Esquema de regulação gênica de PPRA. Após ativação, PPAR forma heterodímeros com 

o RXR ativado por ácido retinóico e se liga em PPRE das regiões promotoras de genes alvos, como 

APOA1, APOA5 e LPL, regulando sua expressão. 

Ativadores de PPAR medeiam ações antiaterogênicas, como o 

transporte reverso de colesterol, por meio da modulação da síntese de APOA1 no 

fígado. Além disso, esses ativadores aumentam a atividade da LPL diretamente, via 

PPRE, ou indiretamente, por meio da redução dos níveis de APOC3, um inibidor 

natural de LPL [258]. Essas duas ações de ativadores de PPAR combinadas, 

portanto, mostram uma brusca redução nos níveis séricos de LRT [12]. 

 

Figura 11: Esquema simplificado do gene PPAR (barra verde), mostrando os polimorfismos analisados 

no presente estudo (rs1800206, rs4253778). A escala acima do gene indica a distância em pares de 

base do centrômero. O mRNA transcrito (retângulos azuis) pelo gene é primeiramente traduzido em no 

receptor de peroxissomo ativado por proliferação (retângulos vermelhos). 

Estudos recentes mostraram que drogas hipolipidêmicas com efeitos 

pleiotrópicos no metabolismo lipídico, como fibratos, têm sido relacionadas à expressão 

do gene APOA5, aumentando sua expressão via ativação do PPAR [259]. Além disso, 
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os fibratos podem elevar os níveis de HDL, possuindo efeito positivo em pacientes com 

dislipidemia com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica [260]. 

O gene PPAR, localizado na região 22q13.3, consiste de 8 éxons e 

é principalmente expresso em tecidos com alto catabolismo de ácidos graxos 

peroxissomais, como tecido adiposo marrom, fígado, miocárdio, músculo esquelético 

[47, 257], paredes arteriais e células musculares lisas e endoteliais [261, 262]. 

Variações na sequência do gene PPAR (figura 11) podem contribuir para diferentes 

respostas ao tratamento com fibratos. 

A2.10.1 L162V (rs1800206) 

No polimorfismo L162V ocorre a troca de C por G na posição 484 no 

éxon 5 (+484C>G), com troca do aminoácido leucina por valina no códon 162 (figura 

11), que corresponde ao domínio de ligação ao DNA. Esse polimorfismo leva ao 

aumento da ativação transcricional mediada pelo PPARe, na presença de ativadores 

de PPAR há aumento de cinco vezes na expressão [7]. Esse polimorfismo possui 

frequência de 8% em caucasóides [260], 9,7-10,6% em outras populações de origem 

européia [263, 264] e 1,5% em uma população afro-americana [265]. 

O alelo V desse polimorfismo é mais frequente em portadores de DA 

do que em indivíduos saudáveis [266]. Além disso, portadores desse alelo 

apresentaram maior risco para o desenvolvimento de componentes da síndrome 

metabólica [267]. Foi verificada também associação desse polimorfismo com menor 

IMC em pacientes com diabetes tipo 2, sugerindo que esse polimorfismo tem papel 

protetor contra obesidade em pacientes com diabetes tipo 2 [268]. 

Homens de meia idade britânicos portadores do alelo V 

apresentaram menor risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares [269]. 

Por outro lado, a frequência desse alelo foi quatro vezes maior em homens com 

aterosclerose do que em controles em poloneses [270]. Além disso, em norte-
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americanos, o alelo V foi associado ao risco diminuído de DCV somente em portadores 

de diabetes do tipo 2 e/ou resistência à insulina [271]. 

O polimorfismo L162V foi associado a alterações nas concentrações 

plasmáticas de colesterol total, LDL, APO B [272], HDL e APOA1 [273]. Em indivíduos 

saudáveis, portadores do alelo G foram associados a altos níveis séricos de LDL, APO 

B, APOC3 e TG [274]; no entanto, outros estudos não relataram diferenças 

significantes nos níveis séricos de lipídeos [7]. Além disso, esse polimorfismo foi 

associado à aterosclerose, envolvendo uma via de regulação dos níveis da interleucina 

6. A presença desse polimorfismo foi associada a uma redução nos níveis plasmáticos 

de interleucina 6 em homens com CAD [275]. 

A2.10.2 +2498G>C (rs4253778) 

O polimorfismo +2498G>C, localizado no íntron 7 do gene PPAR, 

leva à troca de G por C no nucleotídeo 2498, a 396 nucleotídeos da extremidade 3` 

desse íntron(figura 11) [276]. Foi sugerido que a presença do alelo C está associada a 

menor expressão/ativação de PPAR [277]. O alelo 2498C desse polimorfismo possui 

frequência de 16,1-18,7% em populações de origem européia [269, 277-280]. 

Maior frequência do alelo 2498C foi encontrada em pacientes com 

CAD em relação ao grupo controle [279]. Foi observado também que o alelo 2498C 

aumenta a taxa de progressão da aterosclerose [269, 281]. Além disso, esse alelo foi 

associado ao crescimento do ventrículo esquerdo induzido por exercícios [276] e 

homozigotos para o alelo 2498C possuem aumento da massa do ventrículo esquerdo 

de 3 vezes e heterozigotos de 2 vezes maior que os homozigotos GG [282], sugerindo 

uma relação com a performance física de atletas e um efeito hipertrófico do alelo 

2498C [282]. 
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A3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

A3.1 Casuística 

O projeto EPIDOSO (Estudo Longitudinal Epidemiológico do Idoso) 

[283] iniciou-se em 1991 e originalmente envolvia 1667 pessoas com mais de 66 anos 

residentes em região censitária de São Paulo. Esses idosos foram avaliados 

clinicamente desde 1992 pela equipe médica da Disciplina de Geriatria da 

UNIFESP/EPM e submetidos a inquérito clínico e exames laboratoriais a cada dois 

anos. A amostra desse estudo consiste de 382 participantes do ciclo 2000-2001 do 

projeto EPIDOSO, sendo 121 do sexo masculino (31,7%) e 261 do sexo feminino 

(68,3%). O inquérito clínico foi realizado a fim de se obter informações a respeito de 

doenças prévias, medicações em uso, estilo de vida e exame físico. As informações 

quanto aos antecedentes mórbidos foram obtidas a partir deste inquérito e dos exames 

laboratoriais. A média de idade dessa população é de 79,82 ± 5,31 anos (66 a 97 anos) 

e é composta por diferentes etnias: 89,2% de origem européia; 3,3% de origem 

japonesa; 1,8% de origem do Oriente Médio e 5,7% de miscigenados e/ou de outras 

origens. 

DCV foram caracterizadas por história prévia e pelo uso de 

medicamentos específicos prescritos pelo médico, relatados pelo próprio indivíduo. A 

hipertensão foi caracterizada quando os indivíduos utilizavam drogas anti-hipertensivas 

ou que apresentavam pressão arterial sistólica acima de 140 ou diastólica acima de 95 

mmHg [284]. Foram considerados com diabetes tipo 2 os indivíduos que faziam uso de 

insulina ou medicação oral e que apresentaram glicemia em jejum igual ou acima de 

126 mg/dL [285]. Casos positivos de neoplasia foram aqueles em que havia relato do 

próprio paciente de doença prévia e que eram confirmados por registros médicos. 

Apesar de muitos estudos evidenciarem concordância entre os relatos de pacientes 

sobre doenças prévias e os registros médicos [286], as informações foram computadas 

quando havia evidência no exame físico, eletrocardiograma, tomografia 
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computadorizada ou em registros clínicos. A obesidade foi considerada para indivíduos 

com IMC acima de 27 kg/m2, adaptado especificamente para 65 anos [287]. 

A função cognitiva foi avaliada pelo Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) adaptado e validado na população brasileira, considerando-se a capacidade 

de ler e escrever [288]. Escore do MEEM inferior a 24 pontos (máximo de 30 pontos) 

apresenta sensibilidade de 80-90% e especificidade de 80% para diferenciar baixo 

nível de cognição de indivíduos normais [289]. O diagnóstico de depressão foi 

caracterizado por valores do teste de saúde mental acima de 5 na versão Brasileira 

validada do Older Americans Resources and Services (OARS) [290]. As frequências 

das morbidades estudadas na nossa amostra estão resumidas na figura 12. 

 

Figura 12: Frequência das morbidades analisadas no presente estudo: DCV (doença cardiovascular), 

Neo (neoplasia), HAS (hipertensão arterial), DM (diabetes tipo 2), Dep (depressão), Dem (demência) e 

Obes (obesidade). 

Os idosos ou seus representantes legais receberam informações 

quanto aos objetivos e protocolo da pesquisa e assinaram um termo de consentimento 

pós-informação para a avaliação e armazenamento de sangue e DNA. O modelo deste 

termo foi aprovado em 04/02/2005 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, 

bem como esse projeto de pesquisa, sob o nome “Polimorfismos de genes 

relacionados ao metabolismo lipídico, morbidades e níveis séricos de lipídeos e 

proteínas em coorte de idosos de região censitária de São Paulo”, sob registro no 

1609/04 (anexo). 
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A3.2 Exames Laboratoriais 

Todos os exames laboratoriais foram realizados pelo Laboratório 

Fleury de São Paulo. Lipídeos e medidas de fração lipídica foram quantificados através 

de testes enzimáticos de rotina. Níveis de uréia, creatinina e glicemia em jejum foram 

investigados rotineiramente por testes UV, colorimétricos e cinéticos. Hemoglobina 

glicosilada foi medida por HPLC (High Performance Liquid Chromatography) [291]. A 

média e o desvio-padrão das variáveis séricas estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1: Descrição das variáveis séricas dos indivíduos analisados. 

Variáveis N Média ± DP 

Colesterol total (mg/dL) 247 215,90 ± 42,64 

Triglicérides (mg/dL) 247 149,51 ± 71,32 

VLDL (mg/dL) 241 28,58 ± 11,27 

HDL (mg/dL) 246 54,36 ± 14,20 

LDL (mg/dL) 239 131,85 ± 35,94 

Uréia (mg/dL) 239 40,44 ± 12,60 

Creatinina (mg/dL) 238 0,95 ± 0,24 

Albumina (g/dL) 238 4,04 ± 0,33 

Hemoglobina glicosilada (%) 339 5,77 ± 1,48 

Glicose em jejum (mg/dL) 348 99,05 ± 32,23 

N: Número de indivíduos analisados; DP: Desvio-padrão 

A3.3 Extração de DNA 

Cerca de 3 mL de sangue periférico foram coletados em tubo estéril 

contendo 0,1% de EDTA. DNA genônico foi extraído segundo protocolo descrito por 

Lahiri e Nurnberger [292] modificado ou utilizando-se kits comerciais para sangue 

congelado, como NucleoSpin Blood Kit (Clontech), GFXTM Genomic Blood DNA 

Purification Kit (GE Healthcare) ou QIAamp DNA Blood Midi Kit (Qiagen), de acordo 

com o protocolo fornecido pelo fabricante. Após a extração, o DNA foi eluído em água e 

quantificado no aparelho NanoDrop (Thermo Scientific). 
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As amostras com baixa concentração de DNA foram amplificadas 

pelo kit GenomePhi (GE Healthcare Lifescience) para elevar sua quantidade. Para isso, 

uma mistura contendo 1 L do DNA da amostra foi adicionado a 9 L do tampão de 

amostras do kit foi desnaturada a 95ºC por 3 minutos e, em seguida, resfriadas em 

gelo. A cada amostra, foram adicionados 9 L do tampão de reação e 1 L do mix de 

enzimas do kit. As amostras foram, então, incubadas a 30ºC por 16-18 horas e, então, 

a enzima foi inativada a 65ºC por 10 minutos. 

A3.4 Genotipagem 

Foram realizadas padronizações para as reações em cadeia da 

polimerase (PCR), utilizando-se os pares de primers específicos para cada 

polimorfismo (tabela 2). Após a amplificação, o fragmento amplificado foi visualizado 

em gel de agarose corado com brometo de etídio. Os produtos de PCR foram, então, 

digeridos com suas respectivas enzimas de restrição, sendo os fragmentos resultantes 

da digestão observados em gel de agarose corado com brometo de etídio e visualizado 

em transiluminador ultravioleta. 
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Tabela 2: Descrição dos primers e enzimas de restrição, utilizados na genotipagem de cada 

polimorfismo. 

Gene Polimorfismo Primers 5’- 3’ Enzima 

APOA1 

rs670/rs5069 
F-AGGGACAGAGCTGATCCTTGAACTCTTAAG 

R-TTAGGGGACACCTACCCGTCAGGAAGAGCA 
MspI 

ENSSNP498814 
F-AGACGAGGGAAAGAAATGGGTGGA 

R-TGAACAGCATCTTACCAAGCAGGCA 
XmnI 

rs12721026 
F-GAGCGCTCTCGAGGAGTACAC 

R-GACTGGCTTCCACTGCTGTGC 
PstI 

APOC3 

rs5128 
F-GTGACCGATGGCTTCAGTTCCCTG 

R-GGTAGGAGAGCACTGAGAATACTG 
SacI 

rs4520 
F-AGAGGCCGATCCACCCCACTCAGCC 

R-GGCGGTCTTGGTGGCGTGCTTCAGG 
BstEII 

rs2854117 
F-GTGAGAGCTCAGCCCCTGTAA 

R-TTTCACACTGGAAATTTCAGG 
MspI 

APOA4 

rs5110 
F-CCTGAGGGACAAGGTCAACTC 

R-CACCTGCTCCTGCTACTGCTCC 
Fnu4HI 

rs675 
F-CTTCCTGGAGAAGGACCTGAGGGAC 

R-CTGCAAGGAGGATTCATCCGGCAAC 
HinfI 

APOA5 

rs1729408 
F-GTGCCTGTCACCACCGTTTGG 

R-ATGCATTAGCCTCTGCTGTTC 
HaeIII 

rs662899 
F-GATTGATTCAAGATGCATTTAGGAC 

R-AGGAACTGGAGCGAAATT 
TruI 

rs3135506 
F-CCAGAAGCCTTTCCGTGCCTGGGCGGC 

R-TGCCGTGCTCACCTGGGCTCTGGCTCTTC 
EagI 

LPL 

rs328 
F-TACACTAGCAATGTCTAGGTGA 

R-TCAGCTTTAGCCCAGAATGC 
MnlI 

rs327 
F-GATGTCTACCTGGATAATCAAAG 

R-CTTCAGCTAGACATTGCTAGTGT 
HindIII 

PPAR 

rs1800206 
F5‟-GACTCAAGCTGGTGTATGACAAGT-3` 

R5‟-CGTTGTGTGACATCCCGACAGAAT-3` 
HinfI 

rs4253778 
F5‟- ACTGTCCCAGGATGTCTAGTGC-3` 

R5‟-CCGACTCCGTCTTCTTGATG-3` 
TaqI 
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A3.4.1 rs670 e rs5069 (APOA1) 

A reação de amplificação referente aos polimorfismos -75G>A e 

+83C>T foi realizada nas seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de 

TrisHCl (pH= 8,5), 3,0 mmol/L de MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq 

polymerase (LGC) e 0,4 μmol/L de cada primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. 

 

Figura 13: Gel de agarose de RFLP, representando o resultado da genotipagem dos polimorfismos (A) -

75G>A e +83C>T, (B) -2500C>T e (C) PstI do gene APOA1. Genótipos: 1 – GA/CT; 2, 3, 6 e 7 – GG/CT; 

4 – GG/TT; 5 – GG/CC; 8 e 9 – TT; 10 e 11 – TC; 12 – CC; 13 – TG; 14, 15, e 16 – TT; 17 – GG. M50: 

marcador de peso molecular de 50 pb (New England Biolabs). 

A mistura passa por desnaturação inicial por 4 min a 94°C, seguido 

de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 30s, annealing a 55°C por 30s, extensão 72°C 
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por 30s, e extensão final a 72°C por 7 min. O fragmento de 433 pb foi visualizado em 

gel de agarose 1,0%, corado com brometo de etídio. Oito microlitros de produto de 

PCR foram incubados com 2,5 U da enzima de restrição MspI (New England Biolabs) 

por 4 horas a 37°C. Após esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O 

resultado da digestão foi observado em gel de agarose 3% corado com brometo de 

etídio e visualizado em transiluminador ultravioleta (figura 13A). 

A3.4.2 rs12721026 (APOA1) 

A reação de amplificação referente ao polimorfismo PstI foi realizada 

nas seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 2,0 

mmol/L de MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 

μmol/L de cada primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por 

desnaturação inicial por 5 min a 94°C, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C 

por 40s, annealing a 66°C por 40s, extensão 72°C por 60s, e extensão final a 72°C por 

10 min. O produto de 740 pb foi visualizado em gel de agarose 1,0%, corado com 

brometo de etídio. Dez microlitros de produto de PCR foram incubados com 4 U da 

enzima de restrição PstI (New England Biolabs) por 3 horas a 37°C. Após esse 

período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O resultado da digestão foi 

observado em gel de agarose 2%, corado com brometo de etídio e visualizado em 

transiluminador ultravioleta (figura 13C). 

A3.4.3 ENSSNP498814 (APOA1) 

A reação de amplificação referente ao polimorfismo -2500C>T foi 

realizada nas seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 

2,0 mmol/L de MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 

μmol/L de cada primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por 

desnaturação inicial por 5 min a 94°C, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C 

por 30s, annealing a 60°C por 30s, extensão 72°C por 45s, e extensão final a 72°C por 

7 min. O fragmento de 331 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, corado com 

brometo de etídio. Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 5 U da 
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enzima de restrição XmnI (New England Biolabs) por 16 horas a 37°C. Após esse 

período, a enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O resultado da digestão foi 

observado em gel de agarose 2%, corado com brometo de etídio e visualizado em 

transiluminador ultravioleta (figura 13B). 

A3.4.4 rs 5128(APOC3) 

A amplificação referente ao polimorfismo 3238C>G foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,8 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, annealing a 

60ºC por 45s e extensão a 72ºC por 45s, e extensão final a 72ºC por 7 min.  

 

Figura 14: Gel de agarose de RFLP, representando o resultado da genotipagem dos polimorfismos (A) 

3238C>G, (B) -482C>T e (C) 1100C>T do gene APOC3. Genótipos: 1, 4, 5, 6,7 – CC; 2 – CG; 3 – ; 8 – 

CT; 9 e 10 – CC; 11 – TT; 12, 13 e 15 – CC; 14 – CT. M50: marcador de peso molecular de 50 pb (New 

England Biolabs). M: Marcador pBR322 DNA – MspI Digest (New England Biolabs). 
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O fragmento de 233 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, 

corado com brometo de etídio. Dez microlitros de produto de PCR foram incubados 

com 5 U da enzima de restrição SacI e 0,3 µL de BSA (New England Biolabs) por 16 

horas a 37°C. Após esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O 

resultado da digestão foi observado em gel de agarose 3%, corado com brometo de 

etídio e visualizado em transiluminador ultravioleta (figura 14A). 

A3.4.5 rs2854117 (APOC3) 

A amplificação referente ao polimorfismo -482C>T foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 1,0 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30s, annealing a 

55,5ºC por 30s e extensão a 72ºC por 30s, e extensão final a 72ºC por 7 min. O 

fragmento de 194 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de 

etídio. Dez microlitros de produto de PCR foram incubados com 10 U da enzima de 

restrição MspI (New England Biolabs) por 4 horas a 37°C. Após esse período, a enzima 

foi inativada por 20 min a 65°C. O resultado da digestão foi observado em gel de 

agarose 4%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 14B). 

A3.4.6 rs4520(APOC3) 

A amplificação referente ao polimorfismo 1100C>T foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,6 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 45s, annealing a 

67,4ºC por 45s e extensão a 72ºC por 30s, e extensão final a 72ºC por 10 min. O 

fragmento de 114 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de 

etídio. Dezessete microlitros de produto de PCR foram incubados com 4 U da enzima 
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de restrição BstEII e 0,4L de BSA (New England Biolabs) por 4 horas a 60°C. Após 

esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O resultado da digestão foi 

observado em gel de agarose 4%, corado com brometo de etídio e visualizado em 

transiluminador ultravioleta (figura 14C). 

A3.4.7 rs675 (APOA4) 

A amplificação referente ao polimorfismo Thr347Ser foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,8 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 95ºC em 5 min, seguido de 30 ciclos de desnaturação a 95ºC por 45s, annealing a 

66,1ºC por 30s e extensão a 72ºC por 30s, e extensão final a 72ºC por 10 min. O 

fragmento de 364 pb foi visualizado em gel de agarose 1,0%, corado com brometo de 

etídio. 

 

Figura 15: Gel de agarose de RFLP, representando o resultado da genotipagem dos polimorfismos (A) 

Gln360His e (B) Thr347Ser do gene APOA4. Genótipos: 1 e 4 – HisHis; 2 – GlnGln; 3 – GlnHis; 5 – 

Branco; 6, 10 e 11 – AA; 7 – TT; 8 e 9 – AT. M100: Marcador de peso molecular de 100 pb (New 

England Biolabs). M: Marcador de peso molecular X (Invitrogen). 
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Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 6 U da 

enzima de restrição HinfI e 0,4 L de BSA (New England Biolabs) por 4 horas a 37°C. 

Após esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O resultado da digestão 

foi observado em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de etídio e visualizado em 

transiluminador ultravioleta (figura 15B). 

A3.4.8 rs5110 (APOA4) 

A amplificação referente ao polimorfismo Thr347Ser foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 2,5 unidades de Taq polymerase (Invitrogen) e 0,2 µmol/L 

de cada primer (tabela 2) em volume final de 50 µL. A mistura passou por 

desnaturação inicial de 95ºC em 5 min, seguido de 30 ciclos de desnaturação a 94ºC 

por 40s, annealing a 62ºC por 30s e extensão a 72ºC por 1s, e extensão final a 72ºC 

por 10 min. O fragmento de 127 pb foi visualizado em gel de agarose 1,0%, corado 

com brometo de etídio. Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 6 U 

da enzima de restrição Fnu4HI e 0,4L de BSA (New England Biolabs) por 3 horas a 

37°C. O resultado da digestão foi observado em gel de poliacrilamida 12,5% GeneGel 

Excel (GE), corado com prata (figura 15A). 

A3.4.9 rs3135506 (APOA5) 

A amplificação referente ao polimorfismo S19W foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 µmol/L de cada 

primer (Tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30s, annealing a 

69ºC por 30s e extensão a 72ºC por 30s, e extensão final a 72ºC por 7 min. O 

fragmento de 179 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de 

etídio. Seis microlitros de produto de PCR foram incubados com 7,5 U da enzima de 

restrição EagI (New England Biolabs) por 16 horas a 37°C. Após esse período, a 

enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O resultado da digestão foi observado em gel 
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de agarose 4%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 16B). 

 

Figura 16: Gel de agarose de RFLP, representando o resultado da genotipagem dos polimorfismos (A) 

SNP3, (B) S19W e (C) SNP4 do gene APOA5. Genótipos: 1 – TC ; 2, 3 e 4 – TT; 5 – CC; 6 e 8 – CC; 7 e 

9 – TC; 10 – TT; 11 – CC; 12, 13,15 e 16 – GG; 14 – GC. M25: marcador de peso molecular de 25 pb 

(Invitrogen). M50: marcador de peso molecular de 50 pb (New England Biolabs). 

A3.4.10 rs662799 (APOA5) 

A amplificação referente ao polimorfismo SNP3 foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,2 mmol/L de dNTP, 0,05% do volume total de DMSO, 1 unidade de Taq 

polymerase (Invitrogen) e 0,4 µmol/L de cada primer (tabela 2) em volume final de 25 

µL. A mistura passou por desnaturação inicial de 94ºC em 5 min, seguido de 40 ciclos 

de desnaturação a 94ºC por 30s, annealing a 52ºC por 30s e extensão a 72ºC por 1 

min, e extensão final a 72ºC por 7 min. O fragmento de 187 pb foi visualizado em gel 

de agarose 1,0%, corado com brometo de etídio. Dez microlitros de produto de PCR 

foram incubados com 1 U da enzima de restrição TruI (Fermentas) por 1 hora a 65°C. 
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O resultado da digestão foi observado em gel de agarose GTG 4%, corado com 

brometo de etídio e visualizado em transiluminador ultravioleta (figura 16A). 

A3.4.11 rs1729408 (APOA5) 

A amplificação referente ao polimorfismo SNP4 foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30s, annealing a 

69ºC por 30s e extensão a 72ºC por 30s, e extensão final a 72ºC por 7 min. O 

fragmento de 162 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de 

etídio. Seis microlitros de produto de PCR foram incubados com 7,5 U da enzima de 

restrição EagI (New England Biolabs) por 16 horas a 37°C. Após esse período, a 

enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O resultado da digestão foi observado em gel 

de agarose 4%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 16C). 

A3.4.12 rs328 (LPL) 

A amplificação referente ao polimorfismo S447X foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,2 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, annealing a 

60ºC por 30s e extensão a 72ºC por 30s, e extensão final a 72ºC por 7 min. O 

fragmento de 488 pb foi visualizado em gel de agarose 1,0%, corado com brometo de 

etídio. Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 2,5 U da enzima de 

restrição MnlI (Fermentas) por 4 horas a 37°C. O resultado da digestão foi observado 

em gel de agarose 3%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 17A). 
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Figura 17: Gel de agarose de RFLP, representando o resultado da genotipagem dos polimorfismos (A) 

S447X e (B) HindIII do gene LPL. Genótipos: 1, 3, 4, 6 e 7 – SerSer ; 2 – SerX; 5 – XX; 7, 13 e14 – H
+
H

-
; 

9, 11 e 12 – H
+
H

+
; 14 – H

-
H

-
. M100: marcador de peso molecular de 100 pb (Fermentas). M: Marcador de 

peso molecular X (Invitrogen). 

A3.4.13 rs327 (LPL) 

A amplificação referente ao polimorfismo HindIII foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 2 mmol/L de 

MgCl2, 0,2 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 96ºC em 5 min, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 min, annealing a 

57ºC por 1 min e extensão a 72ºC por 1 min, e extensão final a 72ºC por 10 min. O 

fragmento de 350 pb foi visualizado em gel de agarose 1,0%, corado com brometo de 

etídio. Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 2,5 U da enzima de 

restrição HindIII (Fermentas) por 4 horas a 37°C. O resultado da digestão foi observado 

em gel de agarose 3%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 17B). 
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A3.4.14 rs1800206 (PPAR) 

A amplificação referente ao polimorfismo L162V foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 3,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 20s, annealing a 

63ºC por 30s e extensão a 72ºC por 20s, e extensão final a 72ºC por 7 min. O 

fragmento de 117 pb foi visualizado em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de 

etídio. Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 6 U da enzima de 

restrição HinfIII (New England Biolabs) por 4 horas a 37°C. Após esse período, a 

enzima foi inativada por 20 min a 65°C. O resultado da digestão foi observado em gel 

de agarose 4%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 18A). 

 

Figura 18: Gel de agarose de RFLP, representando o resultado da genotipagem dos polimorfismos (A) 

L162V e (B) +2498G>C do gene PPAR. Genótipos: 1 – LL; 2 – LV; 3 – LL; 4 – GC; 4 – CC; 6, 7 e 8 – 

GG. M50: marcador de peso molecular de 50 pb (New England Biolabs). M100: marcador de peso 

molecular de 100 pb (New England Biolabs). 
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A3.4.15 rs4253778 (PPAR) 

A amplificação referente ao polimorfismo L162V foi realizada nas 

seguintes condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de Tris (pH=8,4), 3,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,1 mmol/L de dNTP, 1 unidade de Taq polymerase (LGC) e 0,4 µmol/L de cada 

primer (tabela 2) em volume final de 25 µL. A mistura passou por desnaturação inicial 

de 94ºC em 5 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30s, annealing a 

56ºC por 30s e extensão a 72ºC por 1 min, e extensão final a 72ºC por 10 min. O 

fragmento de 881 pb foi visualizado em gel de agarose 1,0%, corado com brometo de 

etídio. Oito microlitros de produto de PCR foram incubados com 4 U da enzima de 

restrição TaqI (New England Biolabs) por 4 horas a 65°C. Após esse período, a enzima 

foi inativada por 20 min a 80°C. O resultado da digestão foi observado em gel de 

agarose 2%, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador 

ultravioleta (figura 18B). 

A3.5 Análise Estatística 

As frequências alélicas e os genótipos foram calculados por 

contagem de alelos [293] e o EHW foi testado por meio de teste do 2 pelo programa 

Biostat 5.0. A regressão logística foi utilizada para verificar a associação entre 

polimorfismos e morbidades, sendo fornecidos os resultados de Odds Ratio (OR) e 

95% intervalo de confiança (IC95%). A associação dos polimorfismos com níveis 

séricos foi avaliada por teste t-Student. A regressão logística e o teste t-Student foram 

realizados por meio do pacote estatístico SPSS 16.0. O programa Haploview [294] foi 

utilizado para cálculo do LD entre os pares de polimorfismos formados. O programa 

SNPSTATS foi utilizado para avaliar a associação dos haplótipos com morbidades e 

com os níveis séricos estudados. Nessa análise, foi fornecido um valor de p global da 

associação do haplótipo, sendo a correção de Bonferroni aplicada a esse valor. 

Haplótipos com frequência menor que 1% foram excluídos das análises. 
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A4 RESULTADOS 

A4.1 Frequência alélicas e EHW 

As frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos estudados 

estão resumidas na tabela 3. Cinco dentre os 16 polimorfismos analisados não 

seguiram o EHW nessa coorte (tabela 3). 

Tabela 3: Frequências alélicas (%) e genotípicas (%) e valor de p do equilíbrio de Hardy-

Weinberg dos polimorfismos analisados. 

Gene Polimorfismo 
Frequência alélica  Frequência genotípica 

p 
Comum Polimórfico  HC HT HP 

APOA1 

rs670 89,8 10,2  81,4 16,8 1,8 0,1287 

rs5069 79,0 21,0  63,8 30,5 5,7 0,1527 

ENSSNP498814 88,1 11,9  78,8 18,8 2,4 0,0625 

rs12721026 90,5 9,5  82,8 15,5 1,7 0,1105 

APOC3 

rs5128 87,6 12,4  78,2 18,7 3,1 0,0127* 

rs4520 73,5 26,5  55,6 35,8 8,6 0,1792 

rs2854117 65,2 34,8  43,0 44,5 12,5 0,7512 

APOA4 
rs675 76,3 23,7  60,7 31,2 8,1 0,0246* 

rs5110 94,4 5,6  89,3 10,2 0,5 0,4467 

APOA5 

rs1720408 55,1 44,9  28,5 53,1 18,4 0,1915 

rs662799 84,2 15,8  69,5 29,4 1,1 0,0411* 

rs3135506 92,9 7,1  86,6 12,5 0,9 0,3089 

LPL 
rs328 84,4 15,6  69,9 29,0 1,1 0,0805 

rs327 64,4 35,6  47,1 35,0 17,9 0,0003* 

PPAR 
rs1800206 95,7 4,3  91,0 8,7 0,3 0,7330 

rs4253778 80,0 20,0  66,1 28,0 5,9 0,0366* 

HC: Homozigoto Comum; HT: Heterozigoto; HP: Homozigoto Polimórfico; *:p<0,05 
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A4.2 Associação dos polimorfismos com morbidades e níveis séricos 

Nessa seção, foram destacadas apenas as associações 

significantes. 

A4.2.1 rs670 e rs5069 (APOA1) 

A análise de regressão logística mostrou associação entre o alelo -

75G e hipertensão (p=0,001; OR=3,163; IC95%=1,615-6,196) e entre o alelo +83C com 

obesidade (p=0,040; OR=1,730; IC95%=1,024-2,922). Além disso, o alelo +83C 

também foi associado com hipertensão na presença de DCV (p=0,047; OR=1,868; 

95%IC=1,009-3,458). O teste t-Student mostrou associação significante entre menores 

níveis de hemoglobina glicosilada e alelo +83T (p=0,026). 

A4.2.2 rs4520 (APOC3) 

O teste t-Student mostrou associação entre o alelo 1100T e menores 

níveis de TG (p=0,035) e de VLDL (p=0,041). 

A4.2.3 rs5110 (APOA4) 

A análise de regressão logística mostrou que o alelo His foi 

associado à obesidade (p=0,046; OR=2,717; IC95%=1,315-5,614) e à depressão 

(p=0,004; OR=0,446; IC95%=0,201-0,989). Além disso, o teste t-Student mostrou que 

esse alelo está associado a menores níveis de HDL (p=0,0001) e a maiores níveis 

séricos de VLDL (p=0,007) e de TG (0,007). 

A4.2.4 rs1729408 (APOA5) 

A análise de regressão logística mostrou associação entre o alelo 

SNP4T e neoplasia (p=0,013; OR=2,443; IC95%=1,181-5,051). O teste t-Student 
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mostrou que o alelo SNP4C foi associado a maiores níveis de HDL (p=0,022) e 

maiores níveis de hemoglobina glicosilada (p=0,020). 

A4.2.5 rs328 e rs327(LPL) 

A análise de regressão logística mostrou associação entre o alelo H+ 

e DCV (p=0,029; OR=0,525; IC95%=0,294-0,936). O teste t-Student mostrou que o 

alelo X estava associado a menores níveis de TG (p=0,031). 

A4.2.6 rs4253778 (PPAR) 

O teste t-Student mostrou associação entre o alelo 2498C e maiores 

níveis de HDL (p=0,01) e menores níveis de TG (p=0,001) e de VLDL (p=0,003). 

A4.3 LD 

Para determinar o LD dos polimorfismos do cluster APOA1/C3/A4/A5 

na nossa amostra, D‟ foi calculado para todos os pares de SNP pelo programa 

Haploview. A figura 19 mostra o diagrama esquemático do LD entre os pares de SNP. 

Nossos achados mostram significante LD entre alguns desses polimorfismos. Quatro 

pares de polimorfismo (6%) apresentaram D`=1, indicando completo LD entre eles. 

Além disso, 22% desses pares apresentaram D‟>0,7. 


