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ASSOCIAÇÃO DO ALELO E*2 DA APOE COM NÍVEIS LIPÍDICOS EM PACIENTES COM DOENÇA 
ATEROSCLERÓTICA CORONARIANA DE PORTO ALEGRE. Marcel Arsand; Fabiana. M. de Andrade; 
Mara H. Hutz (Depto. de Genética, Instituto de Biociëncias, UFRGS). 
A apolipoproteína E (apoE), exerce um importante papel no metabolismo do colesterol, atuando como ligante entre o 

receptor de membrana e várias classes de lipoproteínas, como VLDL, HDL e quilomícrons. Três alelos com freqüências 
polimórficas (E*2, E*3 e E*4), foram descritos na maioria das populações. Em geral, o alelo E*4 é associado com o aumento dos 
níveis lipídicos enquanto que o alelo E*2 possui o efeito contrário. Neste trabalho, a associação dos níveis lipídicos com os alelos 
da apoE foi investigada em uma amostra de 383 pacientes com placa de ateroma comprovada por cineangiocoronariografia, de 
Porto Alegre. Os genótipos foram obtidos por PCR seguidos de clivagem com enzima de restrição Hha I. As freqüências alélicas 
para cardiopatas foram de 81.5% para E*3, 5.7% para E*2 e 12.8% para E*4. Estes valores foram comparados com aqueles 
obtidos em uma amostra controle de 147 caucasóides de Porto Alegre, mas nenhuma diferença significante foi encontrada. As 
médias de níveis lipídicos ajustados por sexo, idade e índice de massa corporal foram comparadas de acordo com o genótipo da 
APOE. Na amostra total, foram observados níveis diminuídos de colesterol total e LDL em portadores do alelo E*2 (p=0.014 e 
p=0.026 respectivamente). Quando a amostra foi dividida por sexo o mesmo alelo foi associado com a diminuição de colesterol 
total, LDL e triglicerídeos (p=0.03, p=0.063 e p=0.063 respectivamente), somente em homens. Na comparação das diferenças de 
freqüências alélicas entre quartis de níveis lipidicos, o alelo E*2 foi significativamente menos freqüente de acordo com o aumento 
do quartil de colesterol total (p=0.0031). Estes dados estão de acordo com estudos em outras populações, embora na população de 
Porto Alegre, o alelo E*2 pareça exercer uma influência mais acentuada do que o alelo E*4, na determinação dos níveis lipídicos. 
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