
A deficiência de MC4R é considerada a forma mais comum de

obesidade humana herdada, com prevalência de 0,1% na população geral.

Indivíduos portadores desta deficiência apresentam valores mais baixos

de pressão arterial sistêmica. O polimorfismo rs17782313 (T/C) no gene

do receptor 4 para melanocortina (MC4R) foi associado com maior índice

de massa corporal (IMC) em distintas populações européias. No entanto,

não há relatos da associação deste polimorfismo com hipertensão.

Esse estudo tem o objetivo de avaliar a possível associação do

polimorfismo rs17782313 (T/C) com hipertensão em indivíduos com

diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

MATERIAIS E MÉTODOS

» AMOSTRA: 1499 pacientes com DM2 provenientes de diversos hospitais

do RS. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e

esclarecido e passaram por uma avaliação clínica e laboratorial padrão.

Após, foram divididos em normotensos e hipertensos, conforme critério da

OMS [pressão arterial sistólica (PAS) 140 e/ou pressão arterial diastólica

(PAD) 90 mmHg ou uso de medicações].

» ANÁLISE MOLECULAR: O polimorfismo rs17782313 (T/C) foi genotipado

pela técnica de discriminação alélica por PCR em tempo real, usando-se

sondas específicas do tipo TaqMan MGB (Applied Biosystems).

» ANÁLISE ESTATÍSTICA: O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi calculado

usando-se o teste 2, o qual também foi usado para as comparações das

frequências alélicas e genotípicas entre pacientes hipertensos e

normotensos.

As demais análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o

programa SPSS 18.0 e um p  0,05 foi considerado estatisticamente

significativo.

RESULTADOS

» As características clínicas e laboratorias dos pacientes com DM2

classificados quanto aos critéiros de pressão arterial são apresentadas

na Tabela 1.

» As distribuições genotípicas e alélicas do polimorfismo rs17782313

(T/C) no gene MC4R estratificadas por sexo estão na Tabela 2. As

frequências genotípicas deste polimorfismo não estão de acordo com

aquela esperada pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg (p  0,05) na

população estudada.

» Pacientes normotensos apresentam maior frequência do genótipo CC

em relação aos indivíduos hipertensos, sendo que esta associação se

mantém quando agrupamos os genótipos TT/TC, e na estratificação da

amostra quanto ao gênero.

Tabela 2: Distribuição dos genótipos em pacientes DM2 após 
estratificação por gênero 

* Valores de p obtidos pelo teste 2.

FEMININO Pacientes com 

DM2 

Hipertensos 

Pacientes com 

DM2 

Normotensos 

P 

Genótipos    

TT 302 (64,5%) 120 (63,2%)  

TC 148 (31,6%) 51 (26,8%)  

CC 18 (3,8%) 19 (10,0%) 0,006 

    

TT/TC 450 (96,2%) 171 (90,0%)  

CC 18 (3,8%) 19 (10,0%) 0,002 

Total 468 190  

MASCULINO    

Genótipos    

TT 220 (67,9%) 134 (74,4%)  

TC 93 (28,7%) 41 (22,8%)  

CC 11 (3,4%) 5 (2,8%) 0,305 

    

TT/TC 313 (96,6%) 175 (97,2%)  

CC 11 (3,4%) 5 (2,8%) 0,705 

Total 324 180  

 

Tabela 1: Características Clínicas e Laboratoriais da amostra. 

 Pacientes com 

DM2 

Hipertensos 

Pacientes com 

DM2 

Normotensos 

P 

Sexo masculino (%) 554 (64,1%) 310 (35,9%) 0,112 

Etnia branca 969 (66,1%) 496 (33,9%) 0,227 

Idade (anos) 59,7 ( 9,9) 55,9 ( 10,7) 0,000 

Tempo de DM2 12,2 ( 8,8) 9,4 ( 8,2) 0,000 

Média PS 153,5 ( 20,6) 122,9 ( 9,3) 0,000 

Média PD 90,5 ( 12,8) 77,3 ( 6,6) 0,000 

IMC 29,6 ( 5,3) 28,1 ( 4,8) 0,000 

HbA1c  7,4 ( 2,2) 7,2 ( 1,9) 0,083 

Colesterol Hdl 45,8 ( 12,9) 45,4 ( 12,4) 0,559 

Colesterol Ldl 127,7 ( 45,0) 128,7 ( 39,9) 0,672 

Triglicerídeos 154 (106 – 221) 136 (96 – 193) 0,000 

Creatinina 0,92 (0,8 – 1,2) 0,90 (0,7 – 1,1) 0,000 

 Valores expressos em média ± DP, Mediana e n (%)

» O valor médio da PAS (135,5  23 vs. 141,8  23; p = 0,064) e PAD

(82,1  10,9 vs. 85,7  12,9; p = 0,056) não diferiram entre o

genótipo CC e TT/TC, respectivamente. A análise de regressão

linear após ajuste para sexo, idade, IMC e tratamento para

hipertensão não demonstrou diferença significativa nos valores da

PAS ( = -0,053; p = 0,110) e PAD ( = -0,050; p = 0,149) entre os

genótipos.

» A análise de regressão logística confirmou a associação do

genótipo CC com uma proteção para HAS em relação aos genótipos

TT/TC, após ajuste para sexo, idade e IMC (RC = 0,547, IC 95% =

0,328 – 0,912; p = 0,021).

CONCLUSÃO
Nossos resultados indicam que o genótipo CC do

polimorfismo rs17782313 (T/C) parece conferir uma proteção para

HAS, sendo este associado com um efeito protetor para HAS em

mulheres após a estratificação da amostra pelo gênero.


