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RESUMO 

No presente estudo, foi investigado o efeito do polimorfismo do gene da 

apolipoproteína E (APOE) sobre a expressão de RNAm e a resposta a terapia 

de reposição hormonal combinada ou não com atorvastatina, em 87 mulheres 

brancas sem vínculo genético em pós-menopausa com hipercolesterolemia. O 

polimorfismo Hhal (exon 4) do gene APOE foi analisado por PCR-RFLP e a 

quantificação do RNAm do gene APOE foi medida em células mononucleares 

do sangue periférico por RT-PCR duplex. As pacientes foram divididas em cinco 

grupos e tratadas pelo período de três meses com atorvastatina (10 mg/d); 

estre.diol (2 mg/d); atorvastatina e estradiol; e estradiol e acetato de 

noretisterona (1 mg/d); e atorvastatina, estradiol e acetato de noretisterona. O 

polimorfismo do gene APOE não foi associado com variações no perfil lipídico 

sérico e na expressão de RNAm basais. Todos batamentos reduziram 

significativamente as concentrações séricas de colesterol total e LOL-colesterol, 

independentemente do polimorfismo do gene APOE. A expressão do RNAm do 

gene APOE foi reduzida após os tratamentos com atorvastatina e com 

atorvastatina e estradiol. Esse efeito foi significativo nas mulheres portadoras de 

genótipo E3/E3 (.0=0,025). Foi observada correlação positiva entre as variações 

de expressão do RNAm do gene APOE e de concentrações de colesterol total e 

LO L-colesterol após o tratamento com estradiol. Em conclusão, a expressão de 

RNAm 00 gene APOE em células mononucleares 00 sangue periférico foi reduzida pelo 

batamento com atoNastatina elou estradio!. Esse efeito foi associaeb ao polimorfismo 00 

gene APOE e à diminuição 00 colesterol sérico durante a terapia de reposição 

hormonal. 



ABSTRACT 

In the present study, the effect of the polymorphism at the apolipoprotein E 

gene (APOE) on m RNA expression and response to hormone replacement 

therapy (HTR) and atorvastatin was investigated in 87 unrelated 

postmenopausal women with hypercholesterolemia. The APOE Hhal (exon 4) 

polymorphism was analyzed by PCR-RFLP and mRNA expression was 

evaluated in mononuclear leukocytes by duplex RT-PCR. The patients were 

divided into five groups and treated during three months with atorvastatin (10 

mg/day); estradiol (2 mg/day) ; atorvastatin and estradiol ; estradiol and 

norethisterone acetate (1 mg/day); e atorvastatin , estradiol and norethisterone 

acetate. The APOE polymorphism was not associated with variations on basal 

lipids and mRNA expression leveis. The treatments reduced significantly serum 

total and LOL cholesterol leveis, without relation to the APOE polymorphism. 

The APOE mRNA expression was reduced after treatment with atorvastatin and 

atorvastatin combined with estradiol. This effect was significant in women 

carrying E3/E3 genotype (p=O ,025). There was a positive correlation between 

the APOE mRNA expression and serum total and LOL cholesterol leveis after 

treatment with estradiol. In conclusion, APOE mRNA expression on 

mononuclear leukocytes was reduced by atorvastatin and/or estradiol 

treatments. This effect was associated with the APOE polymorphism and with 

the reduction of the serum cholesterol during the HRT. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Doença arterial coronariana 

A arteriosclerose constitui um grupo de distúrbios que têm em comum o 

espessamento e a perda da elasticidade das paredes arteriais , e compreende 

três variantes morfológicas distintas: a aterosclerose, a esclerose mediai 

calcificada de Monckeberg e a arteriolosclerose (Schoen e Cotran, 1996). 

A aterosclerose é o principal processo fisiopatológico que desencadeia a 

doença cardiovascular, e representa a forma mais comum e importante de 

arteriosclerose. A característica principal da aterosclerose é o espessamento e 

acúmulo de lipídios na camada intima da artéria, e possui uma forma de lesão 

denominada ateroma ou placa fibromatosa. Essa lesão é composta de grande 

quantidade de macrófagos ricos em lipídeos, fibras musculares lisas e linfócitos 

T (Schoen e Cotran, 1996). 

A aterosclerose tem origem na infância e progride lentamente ao longo de 

décadas. Esse processo leva a obstrução gradual da luz arterial que pode 

evoluir para manifestações clínicas como angina de peito, infarto do miocárdio 

ou morte súbita (Strong, 1991). 

Em alguns países da Europa e Estados Unidos, a mortalidade relacionada à 

aterosclerose chega a representar 50% da mortalidade total (Lotufo, 1993). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) , o Brasil ocupa a 

nona posição mundial no número absoluto de mortes (139.601 casos) por 

doenças cardiovasculares (DCV) (Prentice, 2002). Atualmente , 17 milhões de 

pessoas morrem anualmente dessas enfermidades e estima-se que até 2030 

ocorrerão cerca de 24 milhões de casos ao ano (Prentice, 2002). 

A doença aterosclerótica é de origem multifatorial e, dentre os fatores de 

risco que a predispõe, podem ser considerados: idade, sexo masculino, 

tabagismo, hipertensão arterial , pós-menopausa, dislipidemias e outros (Kannel 

et aI., 2004). 



o risco de desenvolver doença coronariana é maior no sexo masculino que 

no feminino. O aumento do risco nas mulheres é demarcado pelo início da fase 

da menopausa (Gordon et aI., 1974), na qual ocorre a redução da produção dos 

estrógenos. A diminuição do estrógeno circulante afeta o metabolismo 

plasmático das lipoproteínas com conseqüente aumento do colesterol das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-C) e redução do colesterol das 

lipoproteínas de alta densidade (HDL-C). Essas alterações metabólicas são 

associadas com maior risco para o desenvolvimento de DCV nas mulheres, e 

que pode se tornar equivalente ao risco para o sexo masculino (Barrett-Connor 

et aI., 1991; Lobo, 1993). 

Estudos clínicos e epidemiológicos demonstraram incremento linear na 

mortalidade por doença arterial coronariana (DAC) com o aumento da 

concentração sérica de colesterol total, LDL-C e apolipoproteína B (apo B), em 

conjunto com a redução de HDL-C e da apolipoproteína A-I (apo A-I) (Kannel , 

2000). 

1.2. Apolipoproteína E 

A apolipoproteína E (apo E) é uma glicoproteína constituinte das 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos (LRT): quilomícrons, remanescentes de 

quilomícrons, lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e lipoproteínas de 

densidade intermediária (IDL) (Rall et ai., 1982). A apo E também se encontra 

presente nas lipoproteínas de alta densidade (HDL) (Weisgraber, 1994). 

Diferentemente das outras apolipoproteínas, a apo E é sintetizada não 

apenas no fígado, que produz a maior parte da apo E plasmática, mas também 

no cérebro (astrócitos), baço, pulmões, rins, músculo liso e ovários (Mahley, 

1988). Cerca de 10% da apo E plasmática é produzida pelos macrófagos, 

derivados dos monócitos humanos (Linton et ai., 1995). 

A apo E é componente estrutural das VLDL e é adquirida pelos quilomícrons 

na circulação plasmática (Mahley e Rall, 2000). Na corrente sanguínea, essas 

lipoproteínas sofrem ação da enzima lipase lipoprotéica (LPL) e perdem o seu 
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conteúdo de triglicerídeos. Os ácidos graxos liberados na hidrólise dos 

triglicerídeos são captados pelos tecidos periféricos, onde são utilizados como 

fonte de energia para os processos metabólicos. No processo de hidrólise, 

formam-se partículas lipoprotéicas menores e mais densas, os remanescentes 

de quilomícrons e de VLDL (as IDL) . A apo E presente nos remanescentes de 

quilomícrons e nas IDL se liga a receptores específicos nas células hepáticas e 

extra-hepáticas, respectivamente, e facilita a interiorização das partículas pelas 

células (Cooper, 1997; Mahley e Rall , 2000, Chung e Wasan, 2004) . 

O papel metabólico principal da apo E é o de participar no transporte e na 

distribuição de lipídeos de um tipo de tecido ou célula a outro (Mahley e Rall , 

2000) . Esta proteína direciona o metabolismo dos triglicerídeos e colesterol 

endógenos distribuindo-os para as células dos tecidos periféricos, via VLDL e 

seus remanescentes, e os lipídios oriundos da dieta para o fígado, via 

remanescentes de quilomícrons (Cooper, 1997; Mahley e Rall , 2000) . 

A apo E também influencia a taxa de produçao das lipoproteínas e o seu 

catabolismo por vias independentes da ligação a receptores celulares (Rensen 

e van Berkel, 1996). O aumento da síntese hepática de apo E leva ao aumento 

de produçao e secreção de VLDL e, de forma direta, causa aumento das 

concentrações plasmáticas de colesterol da VLDL (VLDL-C) e triglicerídeos 

(van Dijk et aI. , 1999). Além disso, o acumulo de apo E na superiície das 

lipoproteínas diminui a taxa de lipólise dos triglicerídeos pela LPL e eleva as 

concentrações plasmáticas de triglicerídeos (Jong et aI., 1996; Huang et aI. , 

1998a; Huang et aI., 1998b). 

Como componente das lipoproteínas de alta densidade (HDL), a apo E 

contribui para o efluxo celular do colesterol (Mahley e Rall, 2000). Pelo 

processo do transporte reverso do colesterol, as células cedem o excesso de 

colesterol não-esterificado (livre) para as partíCulas menores e nascentes de 

HDL (subclasse HDlJ), processo este mediado pela proteína ABCA 1 

(adenosine triphosphate-binding cassette protein A 1) presente na membrana 

das células (Oram e Lawn , 2001). O colesterol livre é então este ri ficado pela 
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enzima lecitina colesterol aciltransferase (LCAT) e, após este processo, a 

partícula de HDL torna-se maior e menos eficiente como aceptora de colesterol 

das células periféricas (subclasse HDL2) (Kwiterovich, 2000; Oram e Lawn, 

2001 ). 

Na circulação sanguínea, parte do colesterol esterificado das HDL é 

transferida para as LRT e LDL pela ação da proteína de transferência de 

colesterol esterificado (CETP) sendo trocado por triglicerídeos dessas 

lipoproteínas (Rader, 2003). O colesterol esterificado presente nas LRT e LDL é 

posteriormente removido da circulação pelos receptores de LDL (RLDL) 

hepáticos (Kwiterovich, 2000). 

O transporte reverso do colesterol é completado quando a outra parte do 

colesterol esterificado contido nas HDL (subclasse HDL2) retorna ao fígado para 

excreção pela via biliar (Kwiterovich, 2000; Rader, 2003), quando então a HDL 

liga-se ao receptor scavenger B1 (SR-B1). Este processo é facilitado pela 

presença da apo E na HDL (Arai et aI., 1999; Fidge, 1999). 

Além do RLDL, a apo E também se liga a outros receptores celulares tais 

como a proteína relacionada ao RLDL (LRP), o receptor de VLDL (RVLDL), o 

receptor estimulado por lipólise e o receptor de apolipoproteína E-2 (Beisiegel et 

ai., 1989; Boucher e Gotthardt, 2004). Esses receptores são membros da 

mesma família do RLDL, são expressos em diversos tecidos e têm em comum 

a capacidade de transportar macromoléculas para o interior das células 

mediante a ligação com a apo E e outros ligantes extracelulares (Chung e 

Wasan, 2004). 

A LRP tem afinidade por trinta diferentes ligantes protéicos, inclusive a apo 

E. Destacam-se dentre esses ligantes, proteinases e proteínas associadas a 

regulação da atividade proteolítica (Herz e Strickland, 2001). No fígado, a 

interação da apo E com as LRP desempenha papel essencial na remoção das 

IDL e dos remanescentes de quilomícrons (Herz, 1993; Cooper, 1997; Mahley e 

Ji, 1999). 
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o RVLDL tem papel fisiológico pouco esclarecido. Sabe-se que o RVLDL 

possui 76% de identidade estrutural com o RLDL humano (Yamamoto et aI., 

1993). O RVLDL não reconhece a apo 8 e liga especificamente lipoproteínas 

que contém apo E (Takahashi et aI., 2003). Além disso, apresenta afinidade 

similar pelas isoformas apo E2 e apo E3 e sua expressão não diminui após 

interiorização celular das lipoproteínas captadas (Takahashi et aI., 2004) . 

Foi encontrada expressão elevada do RNA mensageiro (RNAm) do RVLDL 

em tecidos com altas taxas de metabolismo de ácidos graxos tais como células 

musculares, adipócitos , coração, além de cérebro, placenta, e macrófagos; e 

não é expresso no fígado (Yen et aI. , 1994; Chung e Wasan, 2004) . 

Experimentos in vitro realizados com fibroblastos modificados que não 

expressam o RLDL demonstraram a presença do receptor estimulado por 

lipólise. Esse receptor está presente principalmente na membrana dos 

hepatócitos e apresenta baixa afinidade pela apo 8-100 das LDL e apo E2 das 

VLDl. A sua ação parece estar ligada à atividade da LPL (Yen et aI., 1994). 

O receptor de apo E-2 foi encontrado principalmente no cérebro, mas 

também na placenta e nos testículos (Nimpf e Schneider, 2000) e apresenta 

alta afinidade de ligação pelas IDL (Kim et aI., 1996; Kim et a/. , 1997). 

1.3. Polimorfismo do gene APOE 

Nos humanos, o gene que codifica a apo E (APOE) possui 3,6 Kb de 

tamanho e tem quatro éxons (Mahley, 1988). O gene APOE está localizado no 

braço longo do cromossomo 19 (19 q-13.2) como parte do grupamento gênico 

das apo C-I , apo C-li e apo C-IV (Figura 1) (Olaisen et aI., 1982) . 
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Figura 1. Representação esquemática do agrupamento gênico das apolipoproteínas E-CI
CII no cromossomo 19 (adaptado de Zannis et ai., 2001). 

A transcrição do gene APOE origina um RNAm de 1163 nucleotídeos que 

codifica uma proteína precursora de 317 aminoácidos (Mahley, 1988) e contém 

um peptídeo de sinal com 18 aminoácidos, codificado pelo éxon 2. Esse 

peptídeo é posteriormente removido na membrana do retículo endoplasmático 

(Zannis et aI., 1986). O primeiro éxon do gene APOE não contém seqüências 

codificantes . Já o éxon 4 codifica a maior parte da proteína que possui 299 

aminoácidos e massa molecular de aproximadamente 34 kDa (Mahley, 1988). 

O polimorfismo mais comum do gene APOE ocorre no éxon 4 (polimorfismo 

Hhal) que dá origem a três formas alélicas designadas: E2, E3 e E4, as quais 

codificam as três isoformas da proteína: apo E2, apo E3 e apo E4 (Zannis e 

Breslow, 1981; Davignon et aI., 1988). As combinações possíveis dos três 

alelos do gene APOE dão origem a seis genótipos diferentes, sendo três 

homozigotos (E2/E2, E3/E3 e E4/E4) e três heterozigotos (E2/E3, E3/E4 e 

E2/E4) (Zannis et ai., 1982; Weisgraber, 1994). 

Outras variantes polimórficas raras têm sido descritas para o gene APOE 

tais como apo E1 (Hoffmann et ai., 2001), apo E5 (Mailly et ai., 1991) e apo E7 

(Dong et ai., 2000). 

A base molecular do polimorfismo no exon 4 do gene APOE é a substituição 

de nucleotídeos que resultam em trocas de aminoácidos nas posições 112 e 

158 da proteína (Rall e Mahley, 1992). As três isoformas da proteína se 

diferenciam uma da outra pela troca de um único aminoácido sendo que a apo 

E3 possui cisteína na posição 112 e arginina na posição 158, enquanto a apo 
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E2 possui o aminoácido cisteína nas posições 112 e 158 e a apo E4 possui 

arginina nas duas posições (Figura 2) (Weisgraber, 1994). 

As freqüências relativas dos alelos €2, €3 e €4 em populações de etnia 

branca são de aproximadamente 5%, 80% e 15%, respectivamente (De Knijff et 

aI. J 1994). Essas freqüências são semelhantes às frequências médias 

encontradas em populações americanas com ascendência européia e em 

indivíduos hiperlípidêmicos e normolipidêmicos da populaçãG brasileira (Cavalli 

et aI., 1996; Otta et aI., 1996; Mahley e Rall, 2000; Sal azar et aI., 2000b; 

Schwanke et aI., 2002; De França et aI., 2004). 

Tem sido sugerido que o alelo €3 é o alelo ancestral (Hanlon e Rubinsztein, 

1995). Isso se deve ao fato do €3 ser o alelo mais freqüente e também porque 

os alelos c2 e €4 podem se originar do alelo €3 por uma única troca de 

nucleotídeo no gene APOE, sendo o alelo €4 por uma transição T ~C no códon 

112, e o alelo E2 por uma transição C~ T no códon 158. Caso tenha sido este o 

processo de origem dos alelos APOE, a expectativa é que ambos alelos €2 e €4 

devem conferir alguma vantagem seletiva, o que permitiu as suas persistências 

na população humana (Mahley, 1988; Weisgraber, 1994). 
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Figura 2: Substituições dos aminoácidos arginina-cisteína entre as posições 112 e 158 das 
isoformas da apo E (E2, E3 e E4). Peptídeo de sinal com 18 aminoácidos e domínios funcionais 
amino e carboxi-terminal (adaptado de www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurosci/ApoE.htm). 

1.4. Estruturas, interações e funções das isoformas da apo E 

O conhecimento das estruturas primária e secundária das isoformas da apo 

E possibilitou esclarecimentos importantes acerca de suas funções 

(Weisgraber, 1994). 

A apo E possui dois domínios estruturais que também definem seus 

domínios funcionais: o domínio amino-terminal (resíduos 1-191), e o domínio 

carboxi-terminal (resíduos 218-299) (Figura 2) (Weisgraber et aI., 1982). 

Análises físicas e bioquímicas determinaram que esses dois domínios 

encontram-se separados por uma região de estrutura em formato de dobra 

(Aggerbeck et aI., 1988; Wetterau et aI. , 1988). 

B I BLIO TEC A '. 
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A análise da estrutura terciária da molécula demonstrou que o domínio 

amino-terminal encontra-se sob a forma de quatro hélices formando um pacote 

(Figura 3), com as seguintes pontes salinas: hélice 1, resíduos 24-42; hélice 2, 

resíduos 54-81; hélice 3, resíduos 87-122; e hélice 4, resíduos 130-164; e uma 

hélice curta adicional (resíduos 44-53) que conecta as hélices 1 e 2 (Wilson et 

aI. , 1994b; Dong et aI., 1996b). 

Figura 3: Estrutura tridimensional da apolipoproteína E destacando as diferenças entre as 
isoformas. A: Região da hélice-4 onde o rearranjo da ponte salina na apo E2 reduz potencial 
iônico positivo na porção de ligação ao RLDL. Asparagina-154 modifica a interação iônica a 
arginina-150 na apo E2 devido a substituição por cisteína na posição 158, puxando a cadeia 
lateral da arginina-150 para fora da nuvem iônica positiva, reduzindo seu potencial de ligação 
em até 100 vezes , em relação a isoforma apo E3, na região de ligação ao receptor celular. B: 
Empacotamento das 4 hélices da apo E demonstrando o rearranjo da cadeia lateral na arginina-
61 . A substituição por arginina na posição 112 na apo E4 induz a uma interação iônica com o 
ácido glutâmico-109, o que desloca a cadeia lateral na arginina-61 de sua posição original , que 
fica posicionada mais ao lado da hélice-2, permitindo interação com ácido glutâmico-255 na 
região do domínio carboxi-terminal da apo E (adaptado de Mahley e Huang, 1999). 
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A região do domínio amino-terminal compreendida entre os resíduos 136 e 

150 é rica em aminoácidos básicos como a lisina e a arginina, e contém a 

região de ligação aos receptores celulares, especialmente o RLDL (Aggerbeck 

et aI., 1988; Wetterau et aI., 1988). Na região do domínio carboxi-terminal da 

apo E, estão localizadas a-hélices anfipáticas (resíduos 225-229), estruturas 

responsáveis pela capacidade de ligação da apo E às LRT (Weisgraber et aI., 

1982). 

As substituições arginina-cisteína no domínio amino-terminal da apo E 

causadas pelo polimorfismo APOE provocam importantes modificações 

estruturais que alteram as suas propriedades de associação aos RLDL (Mahley, 

1988). A presença de aminoácidos básicos nesse domínio faz com que o 

potencial eletrostático positivo criado por esses resíduos leve ao aumento na 

atração pelos resíduos ácidos de cargas negativa no RLDL (Dong et aI., 1996b). 

As diferenças de afinidade dos RLDL pela apo E afetam o metabolismo das 

lipoproteínas ricas em apo E, principalmente as VLDL (Mahley e Rall, 2000). 

A cisteína da posição 158 presente na isoforma apo E2 provoca 

modificações profundas nas pontes salinas dentro da hélice 4 (Figura 3.A) e 

entre as hélices 3 e 4, e também diminui muito o potencial iônico positivo da 

região para ligação ao RLDL compreendida entre os resíduos 140-150 (Wilson 

et aI., 1994a; Dong et aI., 1996a). Portanto, a apo E2 apresenta menor 

capacidade de ligação ao RLDL em comparação a apo E3 e a apo E4 (Lund

Katz et aI., 2001). 

De modo distinto, a apo E3 e a apo E4, que apresentam arginina na posição 

158 possuem afinidade de ligação pelo RLDL similar, pois a arginina é um 

aminoácido que aumenta a resultante de carga positiva na região de ligação ao 

RLDL (Lund-Katz et aI., 2001). 

A troca arginina-cisteína é a única responsável pela ocorrência das 

diferenças de cargas entre as isoformas. A isoforma apo E4 é a mais catiônica 

delas, sendo diferenciada da forma mais comum apo E3 por uma única carga, e 

da isoforma apo E2 por duas unidades de carga (Figura 4) (Weisgraber, 1994). 
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Figura 4: Eletroforese de focalização isoelétrica com partículas de VLDL sem conteúdo lipídico, 
com fenótipos homozigotos apo E2/E2, apo E3/E3 e apo E4/E4 (adaptado de Mahley e Angelin , 
1984). 

A menor afinidade de ligação da apo E2 pelos RLOL leva a diminuição da 

captação dos remanescentes de quilomícrons e de VLOL pelos hepatócitos. 

Isso induz ao aumento na expressão de RLOL e conseqüentemente ao 

aumento na captação das LRT, e também das LOL produzidas na cascata de 

conversão lipolítica das VLOL a LOL (VLOL~ IOL~ LOL) (Huang et aI., 1998b). 

Por isso, o alelo E2 está associado com menores concentrações plasmáticas de 

colesterol total , LOL-C e apo B (Oavignon, 1991). 

Na presença de apo E4, há aumento na captação dos remanescentes de 

quilomícrons e de VLOL que leva ao incremento do conteúdo intracelular de 

colesterol hepático. Em conseqüência, ocorre diminuição na expressão dos 

RLOL e na captação das partículas de LOL, o que resulta no aumento da 

concentração do LOL-C plasmático (Oavignon, 1991). 
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Além disso, o sítio de ligação da apo E às lipoproteínas, localizado no 

domínio carboxi-terminal (resíduos 244 e 272), é crítico para ligação com as 

LRT (Oong et aI., 1994). As isoformas apo E2 e apo E3 ligam-se 

preferencialmente as partículas menores e mais ricas em fosfolipídios , como as 

HOL; enquanto a apo E4 apresenta maior associação à partículas maiores e 

ricas em triglicerídeos, como os quilomícrons e as VLDL (Demant et aI., 1991; 

Weisgraber, 1994). 

As diferenças estruturais e metabólicas das isoformas da apo E determinam 

a sua concentração no plasma. A apo E2 é catabolizada mais lentamente que a 

apo E4, sendo assim, os indivíduos portadores de apo E2 apresentam as 

maiores concentrações plasmáticas de apo E, enquanto que os portadores de 

apo E4 apresentam os menores valores (Larson et aI., 2000) . 

1.5. Associações do polimorfismo do gene APOE com perfil lipídico, DAC 

e menopausa 

Diversos estudos populacionais têm descrito a contribuição das isoformas 

da apo E na variação dos lipídeos plasmáticos (Davignon et aI., 1988; Siest et 

aI., 1995; Mahley e Rall , 2000; Eichner et aI. , 2002). Estima-se que o 

polimorfismo da apo E é o responsável por aproximadamente 10% da variação 

encontrada nas concentrações plasmáticas do colesterol na população em geral 

(Davignon et aI. , 1999). 

A isoforma apo E3 é a mais freqüente nas diferentes populações e tem sido 

utilizada como referência para o estudo das funções da apo E. Em contraste , as 

isoformas apo E2 e apo E4 estão associadas a variações significativas nas 

concentrações plasmáticas da apo E, apo S, triglicerídeos, colesterol total e 

LDL-C, como se observa na figura 5 (Sing e Davignon, 1985; Utermann, 1985; 

Boerwinkle e Utermann, 1988; Eichner et aI., 2002) . 

A a'po E2 tem sido associada com maiores concentrações plasmáticas de 

apo E, triglicerídeos plasmáticos, e também às menores concentrações de 
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colesterol total e apo B, e desta forma, associada ao risco diminuído para 

desenvolvimento da DAC (Davignon et aI., 1999) . 
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Figura 5: Efeito do polimorfismo do gene APOE sobre os lipídeos e apolipoproteínas 
plasmáticos. A: Efeitos dos alelos APOE nas concentrações plasmáticas dos lipídios (TG: 
triglicerídeos; VLDL-C: colesterol da VLDL; HDL-C: colesterol da HDL; LDL-B: apo B da LDL; 
LDL-C: colesterol da LDL) (adaptado de Sing e Davignon, 1985). B: Efeitos dos genótipos 
APOE sobre as concentrações plasmáticas de apo E (quadrados) e apo B (círculos) (adaptado 
de Utermann , 1985). 

Uma pequena porcentagem, menos de 10%, dos indivíduos portadores do 

genótipo homozigoto E2/E2 desenvolvem Hiperlipidemia Tipo III (ou 

disbetalipoproteinemia) (Innerarity et aI. , 1984; Mahley et aI. , 1999). Essa é uma 

condição na qual ocorre o acúmulo de partículas de IDL, que apresenta 

mobilidade entre as beta e pré-beta lipoproteínas W-VLDL) na eletroforese em 

gel de agarose (Innerarity, 1986; Weisgraber, 1994). 

Em um estudo com indivíduos espanhóis hipercolesterolêmicos foi 

observada associação do alelo f2 com concentrações mais elevadas de 
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triglicerídeos plasmáticos em comparação com os demais alelos do gene APOE 

(Pena et ai., 2002) . Resultados similares haviam sido obseNados em 

populações hipercolesterolêmicas americanas (Pedro-Botet et ai. , 2001), 

finlandesas e dinamarquesas (Gerdes et ai., 2000) , bem como, em indivíduos 

normolipidêmicos (Dallongeville et aI., 1992). 

De modo contrário, a apo E4 encontra-se associada às menores 

concentrações plasmáticas de apo E, e maiores concentrações de colesterol 

total, LDL-C e apo B (Utermann et ai., 1982; Menzel et aI., 1983; Utermann et 

ai., 1984; Davignon et ai., 1988; Stengard et ai., 1995; Davignon et ai., 1999) . 

A apo E4 tem sido considerada um fator de risco de DAC (Davignon et ai., 

1988; Stengard et ai., 1995; Ou et ai. , 1998; Mahley e Rall , 2000; Ordovas e 

Mooser, 2002) , e de doença de Alzheimer (Siest et ai., 1994; Weisgraber e 

Mahley, 1996; Siest et ai. , 2000b). 

Salazar e colaboradores encontraram alta freqüência do genótipo E3/E4 

(40%) em um grupo de 50 mulheres brasileiras brancas com DAC. Nesse 

estudo, os polimorfismos dos genes APOE, APOB e RLOL foram associados ao 

maior risco de DAC (Salazar et ai., 2000b). 

Os aumentos de LDL-C e apo B são obseNados nos indivíduos que 

apresentam pelo menos um alelo E4, em comparação a aqueles portadores de 

pelo menos um alelo t2 (Dallongeville et aI. , 1991; Dallongeville et ai., 1992 ; 

Dallongeville, 1993; Davignon , 1993) . O alelo E4 também foi associado às 

maiores concentrações basais de triglicerídeos em alguns estudos (Hegele et 

ai., 1991; Tiret et ai., 1994; Frikke-Schmidt, 2000). 

Estudos realizados na Itália e Finlândia demonstraram que crianças com 

alelo E4 apresentam valores mais elevados de LDL-C quando comparadas com 

crianças portadoras dos alelos t2 ou €3, em conseqüência disso apresentam 

maior risco para desenvolvimento precoce de DAC (Lehtimaki et aI. , 1990; Xu et 

ai., 1991). 
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A influência do alelo E4 sobre as concentrações de LDL-C pode ser 

relativamente potencializada por outros fatores de risco para DAC, tais como, o 

estresse, dieta aterogênica, sedentarismo, obesidade, pós-menopausa, e outros 

(Ordovas e Mooser, 2002). 

Em mulheres no período da pós-menopausa, o genótipo E3/E4 foi 

associado às concentrações do colesterol total e LDL-C maiores que as 

encontradas nas portadoras do genótipo E2/E3 (Schaefer et ai. , 1994) . 

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de DAC, encontra-se 

como já citado a pós-menopausa (Giannini, 1998). Os diversos sinais e 

sintomas associados com o período pós-menopausa resultam da queda na 

produção do hormônio estrógeno (Godsland, 2001). Nessa condição, ocorrem 

modificações lipídicas pró-aterogênicas, caracterizadas principalmente pela 

elevação das concentrações plasmáticas de colesterol total em 

aproximadamente 15% associada ao aumento de LDL-C e apolipoproteína B-

100 (apo 8-100) em 25% (Stevenson et ai., 1993), e à redução de HDL-C em 

até 25%, principalmente da subfração HDL2 (Tikkanen et ai., 1982; De Aloysio 

et ai., 1999). Essas alterações ocorrem principalmente devido à expressão 

diminuída dos RLDL hepáticos e representam um conjunto de fatores que 

desencadeiam a doença aterosclerótica nas mulheres em pós-menopausa 

(Rifai et ai., 1999). 

Na pós-menopausa, ocorre também diminuição da atividade enzima 

hepática 7-alfa hidroxilase, que causa a redução da síntese de ácidos biliares e, 

conseqüentemente, diminuição da excreção do colesterol (Walsh et ai., 1991; 

Crook et ai., 1992). Além disso, há redução da atividade da enzima LPL o que 

resulta no aumento de VLDL-C e triglicerídeos plasmáticos (Walsh et ai., 1991; 

Crook et ai., 1992). 

Como forma de medida terapêutica, para a prevenção ou para a melhora 

destes sinais e sintomas, inclusive das modificações do perfil lipídico, milhões 

de mulheres quando atingem o período da pós-menopausa fazem uso da 

terapia de reposição hormonal (TRH). Essa terapia é feita com estrógenos 
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(terapia de reposlçao estrogênica) em combinação ou não com alguma 

progestina (terapia de reposição combinada) (Paganini-Hill, 2001). 

No estudo Italian Climacteric Research Group Study (ICARUS), foi 

analisada a variação do periil lipídico num grupo de 9309 mulheres. Na fase da 

pós-menopausa, os valores de colesterol total, LDL-C e triglicerídeos 

aumentaram, respectivamente, 6,9%, 7,5% e 9,0% em relação aos encontrados 

na fase da pré-menopausa. Essas alterações metabólicas observadas nas 

mulheres no período da pós-menopausa foram atribuídas à queda nas 

concentrações plasmáticas do estrógeno e apresentaram impacto sobre o risco 

de desenvolvimento de DAC (De Aloysio et aI., 1999). 

Devido ao aumento na síntese do RLDL hepático, a terapia de reposição 

hormonal com estrógeno reduz as concentrações séricas de CT e LDL-C em 

aproximadamente 10 e 14%, respectivamente (Walsh et aI., 1991; Crook et aI., 

1992). 

Num estudo realizado com 270 mulheres dinamarquesas acompanhadas 

nos períodos pré- e pós-menopausa, observou-se aumento significativo de LDL

C e diminuição de HDL-C naquelas que não receberam TRH (Jensen et aI., 

1990). Da mesma forma, em outro estudo com acompanhamento semelhante, 

nas mulheres que receberam TRH não foram observadas mudanças nestes 

parâmetros (Matthews et aI., 1989). 

1.6. Expressão do gene APOE nas células mononucleares, efluxo do 

colesterol e DAC 

Sabe-se que fisiologicamente os monócitos circulantes e os macrófagos 

secretam apo E (Castilho et aI., 2003), porém numa quantidade 

significativamente menor quando comparada à concentração da proteína 

circulante no plasma presente principalmente nas lipoproteínas ricas em 

triglicerídeos (LRT) (Blum et aI., 1980; Mazzone et aI., 1992; Cullen et aI., 1998; 

Lin et aI., 1999). Nessas células, a produção endógena de apo E desempenha 

papel importante no efluxo do conteúdo de colesterol livre intracelular, 
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facilitando a transferência deste lipídeo para as partículas de HDL do meio 

extracelular (Mazzone e Reardon, 1994; Granot e Eisenberg, 1995; Smith et aI., 

1996; von Eckardstein, 1996; Zhang et aI., 1996; Lin et. aI., 1999) . 

Nas células mononucleares periféricas, a variação da concentração 

intracelular do colesterol encontra-se em proporção da variação na expressão 

da apo E (Mazzone, 1996), assim como da apo A-I do plasma (Yamato et aI., 

2003). 

Wang e colaboradores estudaram o efeito da sinvastatina em camundongos 

"knockouf' para os genes RLOL (RLDL -/-) e APOE (apo E -/-) alimentados 

com dieta hipercalórica (Wang et aI., 2002). Esses autores observaram que a 

administração de altas doses de sinvastatina nos knockout para o RLOL 

resultou na diminuição das concentrações plasmáticas do colesterol total e 

regressão no tamanho das lesões ateroscleróticas. Por outro lado, nos 

camundongos knockout para o gene APOE, mesmo alimentados com dieta 

normal, não se observou esse efeito. Isso sugere que os efeitos terapêuticos da 

sinvastatina dependam da expressão normal do gene APOE. 

A importância da expressão do gene APOE, como fator anti-aterogênico foi 

previamente demonstrada em estudos realizados com animais de 

experimentação (Mahley e Rall, 1995; Krul e Cole, 1996; Hasty et aI, 1999; 

Yamato et aI. , 2003), e em humanos (Gorbo et aI., 1999). A relação significante 

entre o alelo E4, e as menores concentrações plasmáticas de apo E, foi 

observada em homens italianos com diagnóstico de DAG grave (Gorbo et aI. , 

1999). E recentemente, foi pela primeira vez demonstrado que a ação anti

aterogênica da expressão gênica da apo E produz regressão da aterosclerose 

em animais de experimentos, de forma independente das concentrações 

plasmáticas do colesterol (Raffai et aI., 2005). 

Devido a sua importância no mecanismo do transporte reverso do 

colesterol , bem como no metabolismo e na remoção plasmática das LRT 

(Yamada et aI., 1992; Bellosta et aI., 1995; Shimano et aI., 1995), a apo E 

desempenha um papel protetor contra a aterosclerose (Boisvert et aI., 1995; 
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Bellosta et aI., 1995; Linton et aI., 1995; Shimano et aI., 1995; von Eckardstein, 

1996; Fazio et aI., 1997). 

C:studos realizados com camundongos "knockouf' para o gene APOE 

demonstraram concentrações aumentadas dos lipídeos plasmáticos 

especialmente da fração VLOL-C (Mensenkamp et aI., 1999). Nesses animais, 

também foram observadas lesões ateroscleróticas graves mesmo quando foram 

alimentados com dieta hipocalórica (Nakashima et aI., 1994; Reddick et aI., 

1994), o que demonstra também o potencial aterogênico da partícula de VLOL 

(Mahleye Rall , 1995; Mahley e Huang, 1999). 

Em camundongos que expressam apo E apenas nos macrófagos, foi 

observada proteção contra o desenvolvimento de aterosclerose, mesmo quando 

as concentrações plasmáticas da proteína estavam excessivamente baixas e 

quando os animais apresentavam hipercolesterolemia (Bellosta et aI., 1995). 

Por outro lado, em animais com expressão normal de apo E, exceto nos 

macrófagos, foi constatada a ocorrência das lesões ateroscleróticas (Fazio et 

aI., 1997). Esses e outros estudos demonstraram que a síntese de apo E pode 

também ser considerado fator crucial na suscetibilidade para desenvolvimento 

da aterosclerose. 

1.7. Efeitos das progestinas e dos estrógenos 

As progestinas são utilizadas com finalidades terapêuticas diversas, sendo 

a principal na TRH, de forma combinada com estrógenos para a prevenção da 

hiperplasia ou do carcinoma endometrial (Schindler et ai. 2003). 

Além da progestina natural , a progesterona, existem diferentes classes de 

progestinas, tais como a retroprogesterona (diidrogesterona) , derivados da 

progesterona (medrogestona), derivados da 17-hidroxiprogesterona (acetato de 

clormadinona, acetato de ciproterona, acetato de megestrol , e o acetato de 

medroxiprogesterona) , os derivados da 19-norprogesterona (nomegestrol, 

promegestona, trimegestona, e a nesterona), os derivados da 19-

nortestosterona (noretisterona, linestrenol, levonorgestrel, desogestrel, 
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gestodene, norgestimato e o dienogesto), e os derivados da espironolactona 

(drospirenona) (Schindler et aI., 1996; Pasqualini et aI., 1998; Rozenbaum, 

2002; Million Women Collaborators, 2003). 

Algumas das progestinas sintéticas são pró-fármacos que têm que ser 

metabolizados pelo fígado para tornarem-se compostos ativos. Além do efeito 

progestogênico, que é o único comum a todas as progestinas, existe uma 

ampla variedade de efeitos biológicos, diferentes para as várias progestinas, e 

que devem ser levados em consideração quando utilizadas em algum tipo de 

terapia (Schindler et ai., 1996; Pasqualini et aI., 1998; Sitruk-Ware e Michelle, 

2000; Rozenbaum, 2002). 

O efeito progestogênico é definido como a capacidade que uma substância 

possui de induzir uma mudança característica no endométrio, originalmente 

induzida pela ação estrogênica (De Lignieres et ai., 1995; Sitruk-Ware, 2002) . 

Para que apresentem o efeito progestogênico, independentemente de sua 

estrutura molecular, todas as progestinas devem poder ligar-se as duas classes 

de receptores de progesterona (PR-A e PR-B) existentes (Graham e Clarke, 

1997). 

Na TRH, por serem utilizadas quase sempre de forma combinada aos 

estrógenos (Shulman, 2002), poucos são os grandes estudos realizados para 

as comparações dos efeitos entre as diferentes progestinas, e por isso, pouco 

ainda é conhecido dos seus efeitos isolados nas rnulheres em pós-menopausa 

(Schindler et ai. 2003) . 

Os derivados da 19-nortestosterona apresentam alta atividade androgênica, 

e os derivados da 17-hidroxiprogesterona, baixa atividade (Schindler et ai. 

2003). Os derivados da 19-nortestosterona opõem-se aos efeitos dos 

estrógenos sobre o metabolismo lipídico, pois causam aumento da atividade da 

lipase hepática (LH) o que reduz as concentrações plasmáticas de HDL-C e 

triglicerídeos, e aumento de LDL-C. Por outro lado, os derivados da 17-

hidroxiprogesterona apresentam nenhum, ou então, mínimos efeitos sobre o 

perfil lipídico (Soma et aI., 1993). 
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Os estrógenos são utilizados para as diferentes finalidades terapêuticas, 

sendo as principais: contracepção, prevenção da osteoporose e TRH. Neste 

contexto, são definidos como os agonistas dos estrógenos o estradiol (E2) , 

estrona (E1), estriol (E3), estrógenos eqüinos conjugados (CEE), 

dietilestilbestrol (DES), e o etinilestradiol (EE). Também existem os 

moduladores seletivos do receptor de estrógeno (SERM) (Bennink, 2004). 

Dentre os estrógenos naturais humanos, o mais potente deles é o 17-beta 

estradiol produzido principalmente na fase pré-menopausa pelos ovários, 

seguido pela estrona que é o principal estrógeno produzido na fase pós

menopausa, e por último, o estriol que é produzido em grandes quantidades 

pela placenta durante a gravidez (Williams et ai., 1995; Birkhauser, 1996). 

Os estrógenos são bem absorvidos através da pele, e devido a esta 

propriedade as preparações por via transdérmica nas formas de emplastros e 

géis, tiveram seu uso aumentado ultimamente (Crook, 1997). Esta via possibilita 

uma distribuição lenta, porém contínua dos estrógenos, possibilitando 

concentrações plasmáticas mais constantes em comparação com aquelas 

obtidas pela via de administração oral (Jãrvinen et ai. , 1999). 

Na pós-menopausa, as concentrações plasmáticas do estradiol diminuem 

de 40-400 pg/mL da fase fértil para 5-20 pg/rnL. Neste momento então, a 

principal fonte de estrógenos é a conversão periférica da androstenediona para 

estrona nas supra-renais. No entanto, este mecanismo não fornece estrógeno 

em concentrações suficientes para prevenir os sintomas resultantes da 

deficiência hormonal (Ziel e Finkle, 1975; Shapiro et ai., 1985; Brinton e Hoover, 

1993). Desta forma, a principal justificativa farmacológica para o uso da TRH, é 

de aumentar as concentrações dos estrógenos circulantes. A adição preventiva 

de uma progestina é necessária nas mulheres com útero intacto (Whitehead e 

Lobo, 1988; Whitehead et aI. , 1990) para limitar os possíveis efeitos de 

hiperplasia induzidos pelo uso dos estrógenos (Varma, 1985; Rose, 1996; 

McGowan e Pottern, 2000). 
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Na fase pós-menopausa, o aumento na incidência de câncer do cólon, 

osteroporose e DCV poderá ser prevenido pelo uso da TRH com estrógenos 

(Bennink, 2004). Entretanto, devem ser considerados os efeitos adversos que 

podem ocorrer com o uso dessa terapia (Bennink, 2004) . 

Os benefícios da TRH com estrógenos na prevenção da osteoporose na 

fase da pós-menopausa têm sido comprovados (Ettinger, 1993). Seu uso inibe 

o processo de reabsorção óssea, dessa forma mantem a densidade da porção 

mineral dos ossos (Stevenson, 1990; liu , 1999) . O efeito é principalmente dose

dependente e não são observadas diferenças significativas entre as diversas 

combinações de TRH (Christiansen et aI., 1982; Quigley, 1987; Ettinger et aI. , 

1992; Genant et aI., 1997; Naessen et aI., 1997). 

O uso corrente ou mesmo recente da TRH com estrógenos parece estar 

claramente associado à redução no risco para desenvolvimento de câncer do 

cólon intestinal , e isto têm sido observado tanto nos estudos retrospectivos 

(Grodstein et aI., 1999; Nanda et aI., 1999; Newcomb e Storer, 1995), quanto 

nos prospectivos randomizados com grupos-controle (Rossouw et aI., 2002; 

Hulley et ai., 2002) . 

Foi observado que, na idade fértil , a incidência de mortes por DCV entre as 

mulheres é menor do que entre os homens. Na pós-menopausa, essa 

incidência aumenta mais rapidamente dentre as mulheres e, em média, após os 

85 anos de idade esta razão torna-se invertida (ManoHo et ai. , 1993) . 

Sullivan e colaboradores estudaram 2268 mulheres durante dez anos e 

observaram que aquelas com lesões ateroscleróticas que fizeram uso de 

estrógenos apresentaram sobrevida significativamente maior, em comparação à 

aquelas não fizeram uso desse hormônio (Sullivan et aI.; 1990). 

No estudo Nurses Health Study, que incluiu 48.470 mulheres na pós

menopausa durante seguimento de dez anos, foi demonstrado que as mulheres 

que utiiizaram a TRH com estrógenos como prevenção primária tiveram 

redução de aproximadamente 50% na mortalidade por DAC (Stampfer et aI. , 

1991). Esses benefícios foram observados tanto nas mulheres com menopausa 
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natural quanto cirúrgica, e independentemente da presença ou não de outros 

fatores de risco (Bush eta/., 1987; Henderson eta/., 1991 ; Grady eta/. , 1992). 

Um estudo de meta-análise realizado a partir de dados de grandes estudos 

observacionais indicou que o uso corrente de TRH com estrógenos está 

associado com a diminuição estatisticamente significante na incidência de DAC 

e conseqüentemente também na redução da mortalidade (U.S. Preventive 

Services Task Force, 2002). Com o uso de TRH por dois ou mais anos, houve 

redução na incidência geral de DAC, conforme foi observado em um estudo 

conduzido por longo período de administração de TRH com estrógenos (Grady 

et a/., 2002). Entretanto os resultados de estudos prospectivos randomizados, 

controlados por placebo, parecem indicar para outra direção. 

No estudo Hear1 and Estrogen/Progestín Rep/acement Study (HERS), 

contraditoriamente, foi demonstrado aumento significante na incidência de 

eventos coronarianos em mulheres com DAC que utilizaram a TRH por até um 

ano (Hulley etal., 1998). 

O estudo Women's Hea/th /nitíatíve (WHI), iniciado em 1993, indicou 

aumento no risco para incidência de eventos coronarianos relacionado à 

administração de estrógeno em combinação a uma progestina (Rossouw et a/., 

2002). 

Estes estudos indicam que, o uso de combinações específicas de 

estrógenos e progestinas podem não apresentar os efeitos benéficos esperados 

sobre a prevenção primária ou secundária da DAC nas mulheres em pós

menopausa (Langer, 2002). 

A cardioproteção exercida pelos estrógenos resulta de vários mecanismos, 

tais como: distribuição de gordura corpórea, viscosidade sanguínea, coagulação 

e fibrinólise, metabolismo da glicose e insulina, metabolismo lipídico e efeitos 

arteriais diretos (Pines, 2002). 

Estas evidências apóiam estudos epidemiológicos que têm sugerido o 

benefício do uso da TRH com estrógeno na prevenção primária da DAC nas 

mulheres em pós-menopausa (Grodstein et ai., 2000), chegando a até 50% na 
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redução dos eventos coronarianos (Stampfer e Colditz, 1991; Barret-Connor E 

Grady, 1998). 

Após a menopausa, há tendência ao aumento da gordura corpórea do tipc 

andróide, associada com a predominância de deposição de gordura visceral, e 

diminuição da gordura ginóide (Ozbey et aI., 2002). A gordura andróide é 

considerada um fator de risco cardiovascular independente (Stern et a/., 1986) e 

geralmente está associada a outras alterações metabólicas como hipertensãc 

arterial, hiperlipidemia e intolerância à glicose (Despres et a/., 1990). A terapia 

de reposição estrogênica parece diminuir a quantidade de gordura abdominal 

apesar de não modificar ou apresentar pequeno efeito na massa total de 

gordura corpórea (Harboo eta/., 1991). 

A viscosidade plasmática é fator preditivo da ocorrência de DAC (Yarnell ei 

aI., 1991; Rosenson, 1993). A reposição estrogênica é capaz de reduzir 

significativamente a viscosidade do plasma, podendo assim constituir 

importante mecanismo adicional de cardioproteção (Rosenson et aI., 1996; 

Rosenson et aI., 1998). 

A fase de pós-menopausa é acompanhada de alterações no equilíbrio 

normal do sistema hemostático do organismo, com aumento dos fatores pró

trombóticos (fibrinogênio e fator VII) e diminuição dos fatores anti-trombóticos 

ou fibrinolíticos (ativador do plasminogênio tecidual [t-PA]), com conseqüente 

aumento do risco cardiovascular (Aznar et aI., 1988). 

A reposição estrogênica isolada reduz de maneira significativa as 

concentrações séricas de fibrinogênio, mas aumenta o risco trombótico, pela 

elevação do fator VII (Teede et aI., 2000) . Esse efeito pró-coagulante 

indesejável pode ser atenuado pela adição de progestinas que parecem impedir 

a elevação do fator VII (Godsland, 2001). 

O sistema fibrinolítico é regulado principalmente pelo ativador do 

plasminogênio tecidual (t-PA) e pelo inibidor do ativador do plasminogênio 

teci dual (PAI-1) (Sprengers e Kluft, 1987). A menopausa nas mulheres acarreta 
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alterações na capacidade fibrinolítica do plasma, aumentando o risco de 

eventos cardiovasculares nessa população de pacientes (Godsland, 2001). 

Grandes estudos epidemiológicos, como o Framíngham Offspríng Study, 

demonstraram que mulheres em pós·menopausa apresentam concentrações 

mais elevadas de antígeno t·PA e PAI·1 do que mulheres na fase pré

menopausa (Kannel et aI., 1979). A reposição hormonal reduz estas 

concentrações, podendo, às vezes, atingir os valores encontrados na fase pré

menopausa (Gebara et aI., 1995; Madsen et aI., 2003). 

Em relação ao metabolismo da glicose e insulina, os estudos demonstraram 

aumento da incidência de OAC e de outras doenças vasculares nos diabéticos, 

particularmente em mulheres diabéticas (Barrett-Connor et aI., 1991). Além 

disso, o aumento da ocorrência de doença vascular está também associado às 

formas leves de intolerância à glicose, resistência periférica aumentada à 

insulina e a hiperinsulinemia (Moller et aI. , 1991). 

Na pós-menopausa, ocorre diminuição da secreção pancreática de insulina, 

eliminação deficiente e progressivo aumento da resistência insulínica 

(Godsland, 1996). A administração de 17·beta-estradiol induz modificações 

benéficas no metabolismo da glicose e insulina (Cagnacci et aI. , 1992) . 

A conhecida ação favorável dos estrógenos sobre o perfil lipídico têm sido 

comprovada de modo consistente por grandes estudos clínicos randomizados 

de prevenção primária, como o Postmenopausal Estrogen/Progestin 

Interventíons Trial (PEPI) (Writing Group for the PEPI Trial, 1995), ou 

secundária (HERS) de OAC (Hulley et aI., 1998). 

Além de produzir os efeitos benéficos conhecidos sobre o metabolismo 

lipídico, a TRH apresenta também outros benefícios (Walsh, et aI., 2000), tais 

como, a diminuição de homocisteína e Lp(a] (Horejsi e Ceska, 2000; Ódmark et 

aI., 2004). 

A reposição estrogênica em mulheres hipercolesterolêmicas com OAC 

reduziu a concentração de anticorpos contra as LO L-oxidadas, indicando 

possuir efeito antioxidante sobre essas lipoproteínas (Subbiah, 1998; Subbiah, 
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2002), que desempenham importante papel na fase inicial do desenvolvimento 

das lesões ateroscleróticas (Hoogerbrugge et aI. , 1998). O mecanismo pelo 

qual os estrógenos exercem efeito antioxidante ainda não está esclarecido, 

contudo, foram observados tanto em experimentos in vítro (Subbiah e 

Abplanalp, 2002), como também in vivo (Hockerstedt et aI., 2004). 

O estrógeno possui capacidade de produzir vasodilatação nas artérias 

coronárias e em diversos outros vasos por dois mecanismos fundamentais 

(Bush et aI. , 1998; Collins, 2002) . O primeiro decorrente de ação do tipo 

antagonista de cálcio que causa vasodilatação por ação direta sobre a 

musculatura lisa vascular (Mugge et aI., 1993). O segundo mecanismo é do tipo 

endotélio-dependente e induz a produção de oxido nítrico endotelial que tem 

potente efeito vasodilatador (Jokela et aI. , 2003) . 

Estudos in vivo indicam que a TRH com estrógenos aumenta a produção de 

óxido nítrico e prostaciclina, enquanto diminui a produção de endotelina-1 

(Jokela et aI., 2003). E pesquisa realizada em mulheres na fase de pós

menopausa, que receberam 17 -beta-estradiol por seis meses associado a 

medroxiprogesterona, indicou aumento da relação óxido nítrico/endotelina-1 

(Best et aI., 1998); podendo ser estes, alguns dos mecanismos responsáveis 

pela melhora na função endotelial obtida com o uso da TRH com estrógenos 

(Davidson et aI., 2000; Pines, 2002). 

O risco para desenvolvimento de câncer de mama associado ao uso de 

TRH foi observado numa revisão de 51 estudos, tendo sido constatado um 

discreto aumento no risco relativo tanto em usuárias contínuas quanto naquelas 

que interromperam o uso de TRH por pelo menos um a quatro anos (Beral, 

1997). Contudo, também foi observado que a mortalidade por câncer de mama 

parece diminuir com a administração da TRH (Willis et aI., 1996) . 

Foi observado aumento de duas a três vezes na incidência de trombose 

venosa profunda e embolia pulmonar durante uso da TRH (Daly et aI., 1996; 

Jick et aI. , 1996; Grodstein et aI. , 1996; Hulley et aI. , 2002; Rossouw et aI., 

2002) . O risco de trombose aumenta com maiores doses de estrógenos, e é 
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maior durante o primeiro ano de uso (U .S. Preventive Services Task Force, 

2002). 

Diversos, porém nem todos os estudos, têm indicado aumento na incidência 

de doenças da vesícula biliar em usuárias correntes ou por longos períodos, 

mesmo naquelas que suspenderam o uso de TRH (Grodstein et aI., 1994; U.S. 

Preventive Services Task Force, 2002) . Este dado é consistente com o aumento 

na incidência de cirurgias do trato biliar que foi constatado pelo estudo HERS 

(Hulley et aI. , 2002). 

1.8. Efeitos das vastatinas 

Embora a TRH possa constituir-se numa terapia bem sucedida na 

prevenção ou controle da hipercolesterolemia em mulheres em pós

menopausa, outros protocolos terapêuticos tem sido utilizados. 

Desde as décadas passadas, a utilização de intervenções 

farmacoterapêuticas, tais como o uso dos agentes hipolipemiantes (Farnie e 

Davignon, 1998), bem como o uso do ácido acetilsalicílico, drogas anti

trombóticas, anti-hipertensivos, têm contribuído de forma importante para o 

declínio gradual de ocorrência de DCV (McGovern et aI. , 1996; Dobson et aI., 

1999). 

As vastatinas são atualmente considerados os fármacos mais seguros e 

eficazes no tratamento das hiperlipidemias, e desta forma, na prevenção 

primária e secundária de DAC (Bhatnagar, 1998; Bucher et aI., 1999) . 

As vastatinas inibem de forma competitiva e parcial a hidroxi-metil-glutaril 

Coenzima A (HMG-CoA) redutase , enzima-chave na biossíntese endógena do 

colesterol. Dessa forma, ocorre a redução da concentração intracelular de 

colesterol , principalmente no fígado , que induz aumento na expressão dos 

RLDL hepáticos. Esse efeito acarreta maior captação das partículas de LOL e 

conseqüentemente a redução do LOL-C plasmático (Grundy, 1988; Slater e 

MacOonald,1988). 
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Grandes estudos realizados com indivíduos hipercolesterolêmicos 

constataram a eficiência das vastatinas tanto na prevenção primária 

(WOSCOPS e AFCAPSlTexCAPS), como secundária (48, CARE e UPIO) de 

OAC (The Scandinavian Simvastatine Survival Study, 1994; Shepherd et aI. , 

1995; Sacks et aI., 1996; Oowns et aI., 1998). 

Outros estudos constataram os potentes efeitos hipolipemiantes das 

vastatinas (Blum, 1994; IlIingworth e Tobert, 1994; Hsu et aI., 1995; Nawrocki et 

aI., 1995), e também que o seu efeito na diminuição de LOL-C é dose

dependente (Blum, 1994). As reduções significantes nas concentrações 

plasmáticas do LOL-C são geralmente acompanhadas de reduções 

significantes de colesterol total, triglicerídeos e apo B, apo C-li , apo C-lI! e apo 

E, em conjunto com discreto aumento nas concentrações plasmáticas de HOL

C e apo A-I (Farnie e Oavignon, 1998; Kajinami et aI., 2004). 

Com base nos dados da literatura, atualmente as reduções mais 

acentuadas de colesterol total e LOL-C são obtidas com a utilização da 

rosuvastatina (Scott et aI., 2004). Estudos indicam que a rosuvastatina é duas e 

quatro vezes mais potente que a atorvastatina e a sinvastatina, 

respectivamente; e pelo menos oito vezes mais potente que a pravastatina ou a 

lovastatina. Não estando ainda bem estabelecida até o momento a equivalência 

dos fármacos baseada na dosagem por miligramas de vastatina (Kendrach e 

Kelly-Freeman, 2004). 

Para as demais vastatinas, são consideradas equivalentes as seguintes 

dosagens: 40 mg de lovastatina, 20 mg de sinvastatina, 40 mg de pravastatina, 

80 mg de fluvastatina, e 10 mg de atorvastatina; que em média, promovem a 

redução de colesterol total em 22% e de LOL-C em 27% (Roberts, 1997; Igel et 

aI. , 2001). 

De modo geral as vastatinas são bem toleradas e apresentam um bom perfil 

de segurança na sua utilização por longos períodos de tratamento (1Ilingworth et 

aI., 1988; Bocuzzi et aI., 1991; Oujovne et aI., 1991). Os estudos indicam taxas 

de descontinuação do uso em torno de 1,0 a 4,8%, valores próximos aos 
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observados entre os pacientes que recebemm placebo nas pesquisas (Blum, 

1994). 

Dentre os efeitos adversos mais graves observados com o uso contínuo das 

vastatinas, o mais comum é a hepatotoxicidade (Dujovne et ai., 1991; Lea e 

McTavish, 1997). Outro efeito adverso é a miopatia que embora raro, pode 

evoluir para rabdomiólise com conseqüente dano renal (Hsu et aI. , 1995) . 

1.9. Polimorfismo do gene APOE e resposta terapêutica 

A farmacogenética examina as características genéticas individuais com o 

objetivo de entender as variações apresentadas na resposta terapêutica (Shi et 

ai., 2001). 

Os poli morfismos do gene APOE têm sido associados a variações nos 

perfis lipídicos pós-prandiais e na resposta à intervenção dietética (Boerwinkle 

et aJ., 1994; Ordovas, 2002). 

Em um estudo com indivíduos diabéticos não-insulino dependentes sem 

hipertrigliceridemia em jejum, os portadores de alelo E2 apresentaram maior 

aumento de triglicerídeos plasmáticos, após receberem dieta rica em lipídeos, 

quando comparados aos portadores dos alelos E3 e E4 (Reznik et ai., 1996). O 

polimorfismo -219 GlT, localizado na região promotora do gene APOE, também 

foi associado ao aumento significativo dos triglicerídeos plasmáticos no período 

pós-prandial (Moreno et aI., 2003) . O alelo E4 também foi associado com a 

maior absorção intestinal do colesterol da dieta alimentar (Gylling et aI. , 1989; 

Tammi et ai., 2000). 

Em geral a resposta farmacológica pode estar associada a variações em 

três categorias de genes (Shi et ai., 2001): (a) genes de enzimas de 

biotransformação drogas, (b) genes relacionados ao mecanismo de ação das 

drogas, (c) genes relacionados a vias metabólicas. 

Visto que o polimorfismo APOE explica em parte a variabilidade observada 

nos Iipídeos plasmáticos, vários investigadores têm procurado avaliar a 

influência dos polimorfismos do gene APOE na variação da resposta aos 
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fármacos hipolipemiantes (Ordovas e Schaefer, 1999; Ballantyne et aI. , 2000; 

Ordovas e Mooser, 2002) . 

Nesses estudos foi observado que indivíduos hipercolesterolêmicos 

portadores de pelo menos um alelo E2 respondiam melhor ao tratamento com 

lovastatina (40 mg/dia) (O'Malley et aI., 1990), pravastatina (40 mg/dia) (Ordovas 

et al.,1995), sinvastatina (20 mgldia) (Nestel et aI., 1997), fluvastatina (40 

mg/dia) (Ballantyne et aI., 2000) , e com atorvastatina (10 mg/dia) (Pedro-Botet 

et aI., 2001), em relação aos indivíduos portadores dos alelos E3 e E4, de forma 

independente da idade e dos valores basais de LDL-C dos indivíduos (Kajinami 

et aI., 2004). 

Em dois estudos recentes , foi avaliado o efeito do polimorfismo do gene 

APOE sobre o perfil lipídico pós-tratamento com TRH, sem adição de 

vastatinas, em mulheres japonesas em pós-menopausa (combinação de 0,625 

mg/dia de estrógeno eqüino conjugado com 2,5 mg/dia de acetato de 

medroxiprogesterona) (Somekawa e Wakabayashi , 1998; Tsuda et aI. , 2001). 

Após o tratamento com TRH por 6 meses, não foi observado efeito do 

polimorfismo do gene APOE sobre o perfil lipídico sérico (Somekawa e 

Wakabayashi, 1998). Curiosamente, após tratamento por 12 meses, as 

mulheres portadoras do alelo E2 (genótipos E2IE2 e E2/E3) apresentaram 

redução significativa das concentrações plasmáticas de colesterol total e LDL-C 

em comparação com as portadoras dos alelos E3 e E4 (Tsuda et aI., 2001). Em 

ambos trabalhos, a TRH causou redução na razão LDL-C/HDL-C , que foi menor 

entre as mulheres portadoras do alelo E4, mesmos resultados verificados para 

uma população caucasiana pelo trabalho de Garry e colaboradores (1999). 

As reduções de colesterol total e LDL-C plasmáticos, em mulheres na fase 

de pós-menopausa, podem ser alcançadas pela administração combinada de 

vastatinas com TRH. Entretanto, a variabilidade na resposta terapêutica de 9 a 

43%, nas mulheres em pós-menopausa, pode depender de vários fatores. 

Dentre esses fatores, destaca-se os poli morfismos do gene APOE (Gomez

Coronado et ai. , 1999; Siest et ai., 2000a) ou de outros genes relacionados ao 
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metabolismo lipídico (Cubrilo-Turek et aI., 2001 ; Somekawa et aI., 2002), ou não 

(Tempfer et aI., 2004) ; assim como o perfil lipídico pré-tratamento (Hak et aI. , 

2004) e a concentração plasmática de outros hormônios sexuais androgênicos 

(Zofkova et aI. , 2002) . 

A associação entre o polimorfismo do gene APOE e a prevenção da perda 

de densidade óssea em resposta a TRH foi também analisada. Em dois 

estudos, o alelo t:2 foi associado com menor perda da densidade óssea em 

mulheres sem TRH (Salamone et aI., 2000; Gerdes et aI., 2001). Em um dos 

estudos, após a TRH, não foi observada diferença na perda de densidade 

óssea entre as portadoras dos diferentes genótipos APOE (Salamone et aI. , 

2000) . Enquanto que no outro , a perda de densidade óssea foi menor nas 

portadoras do alelo €4 (Gerdes et aI., 2001). 

Embora seja conhecida a associação entre o polimorfismo do gene APOE e 

a variabilidade na concentração dos lipídeos plasmáticos ou a resposta 

terapêutica as vastatinas, há ainda poucos estudos realizados em mulheres em 

pós-menopausa que receberam TRH. Além disso, não há estudos que avaliem 

o efeito do polimorfismo do gene APOE e das vastatinas, combinadas ou não a 

TRH, sobre a expressão gênica da apo E. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar a influência do polimorfismo do gene APOE sobre a expressão 

gênica e sobre a resposta ao tratamento com atorvastatina e a terapia de 

reposição hormonal, em mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

2.2. Objetivos específicos 

Avaliar a influência do polimoriismo do gene APOE sobre o periil lipídico 

sérico de mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, antes e após o 

tratamento com atorvastatina combinada ou não com estradiol e/ou acetato de 

noretisterona. 

Avaliar a influência do polimoriismo do gene APOE sobre a expressão do 

RNAm do gene APOE em células mononucleares de sangue de mulheres em 

pós-menopausa, antes e após o tratamento com atorvastatina combinada ou 

não com estradiol e/ou acetato de noretisterona. 
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3. CAsuíSTICA E MÉTODOS 

3.1. Casuística e protocolo terapêutico 

o grupo de estudo foi constituído por 87 mulheres sem vínculo genético, de 

etnia branca, com idade entre 50 e 65 anos, em pós-menopausa natural , 

hipercolesterolêmicas e sem histórico de doença arterial coronariana. A 

hipercolesterolemia foi determinada de acordo com os critérios das III Diretrizes 

Brasileiras sobre Disl ipidemias (DIRETRIZES ... , 2001) . As mulheres 

selecionadas foram acompanhadas por cardiologistas da Seção de 

Lipoproteínas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP 

(IDPC-SP). 

No estudo, não foram incluídas mulheres com diabete melito, hipotiroidismo, 

concentrações séricas dos triglicerídeos acima de 400 mg/dL, que faziam uso 

de terapia com hipolipemiantes ou que eram tabagistas. 

Foram avaliados os parâmetros antropométricos e as concentrações dos 

lipídios séricos das mulheres incluídas no estudo. O índice de massa corporal 

(IMC) foi calculado pela fórmula IMC=kg/m2
. P,S mulheres com IMC superior ou 

igual a 30 kg/m2 foram consideradas obesas, de acordo com os critérios de 

classificação de obesidade estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (James et aI., 2001) . 

As mulheres selecionadas foram distribuídas, de modo randômico, em cinco 

grupos e foram tratadas com atorvastatina combinada ou não com estradiol 

e/ou acetato de noretisterona (NETA) (Tabela 1). Ao analisar os parâmetros 

antropométricos e lipídicos basais, não foram observadas diferenças na faixa 

etária, IMC, concentrações séricas de lipídeos e freqüência de obesidade entre 

os cinco grupos de mulheres (p>0,05) (Tabela 2). 

O protocolo terapêutico do estudo foi realizado em duas etapas, placebo e 

fármacos-ativos ; e durante estas duas fases as participantes receberam 
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também orientação nutricional durante todo período de participação no estudo, 

realizada por nutricionista. 

Todas receberam , inicialmente, orientação dietética por nutricionista com a 

finalidade de reduzir a colesterolemia. Para as participantes que após o período 

de quatro semanas de dieta regular mantiveram as concentrações de LDL

colesterol acima de 130 mg/dL, foi introduzido o uso de 1 comprimido de 

placebo por dia equivalente para cada esquema terapêutico, por via oral , pelo 

período de quatro semanas. 

Na fase fármacos-ativos , as mulheres fizeram uso de 1 comprimido por dia 

de cada medicamento estabelecido nos esquemas terapêuticos descritos na 

tabela 1, pelo período de 12 semanas. Ao final das fases placebo (basal) e 

fármacos-ativos (pós-tratamento), foram obtidas a amostras de sangue 

periférico para as análises do perfil lipídico sé rico e da expressão do RNAm do 

gene APOE. 

Foram mantidas as recomendações alimentares iniciais durante todo o 

estudo, para todas as mulheres. 

O período da etapa fármaco-ativo foi considerado suficiente para a 

observação dos efeitos desejados nas mulheres em pós-menopausa, após os 

tratamentos com a TRH (De Lignierés e Silberstein, 2000) ou atorvastatina 

(Stern et aI., 2000). 

A resposta farmacológica aos diferentes esquemas utilizados foi avaliada 

pela determinação de parâmetros do perfil lipídico sérico. A segurança clínica 

dos esquemas terapêuticos foi monitorada pelo exame dos sinais vitais 

(pressão arterial e freqüência cardíaca), e através de parâmetros laboratoriais 

que visaram as avaliações das funções hepática e muscular. 

O protocolo terapêutico deste estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética e 

Pesquisa do IDPC-SP e da FCF-USP (Anexos 1 e 2) . O estudo foi conduzido 

após as mulheres selecionadas terem assinado o termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo 3). 
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Tabela 1. Esquemas terapêuticos utilizados no tratamento das mulheres 
hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 
Esquemas Freqüência (%) Tratamento 

A (n=17) 

E+A (n=18) 

E (n=19) 

E+P (n=15) 

E+P+A (n=18) 

n = número de pacientes. 

19,5 

20,7 

21,8 

17,2 

20,7 

Atorvastatina (10 mg/dia) 

Atorvastatina (10 mg/dia) + estradiol (2 mg/dia) 

Estradiol (2 mgldia) 

Estradiol (2 mgldia) + acetato de noretisterona (1 
mg/dia) 

Atorvastatina (10 mg/dia) + estradiol (2 mg/dia) + 
acetato de noretisterona (1 mgldia) 
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Tabela 2. Parâmetros antropométricos e lipídicos (média ± DP) das mulheres 
hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

Parâmetros 

Faixa etária 
(anos) 

Obesidade 
(%) 

IMC 
(kg/m2

) 

Lipídeos 
(mg/dL) 

Grupo Grupo Grupo 

A E+A E 
(n=17) (n=18) (n=19) 

59,0 ± 4,2 

(50 - 65) 

35,3 

29,3 ± 5,4 

(21 ,9-40,3) 

57,0 ± 3,8 

(52 - 64) 

50,0 

30,9 ± 5,9 

(22,5-39,7) 

56,S ± 4,1 

(50 - 65) 

21 ,0 

27,S ± 3,2 

(21 ,2-33,7) 

Grupo 

E+P 
(n=15) 

58,5 ± 4,2 

(51 - 65) 

40,0 

31 ,3 ± 5,3 

(25,7-44,3) 

Grupo 

E+P+A 
(n=18) 

57,3 ± 3,1 

(51 - 62) 

38,9 

27,9 ± 3,5 

(22,3-34,6) 

Média 

(n=87) 

57,6 ± 3,9 

(50 - 65) 

36,8 

29,3 ± 4,9 

(21 ,2-44,3) 

p 

0,281 8 

:1=3,49 
p=O, 479 

4gl b 

0,087 8 

CT 278,6 ± 31,9 284,0 ± 38,8 280,4 ± 45,0 254,3 ± 40,3 300,4 ± 54,8 280,4 ± 44,4 0,057 8 

HDL-C 

LDL-C 

VLDL-C 

56,8±11,5 56,7±8,O 56,4±7,7 52,8± 13,5 59,9±15,8 56,6±11 ,6 0,333 8 

185,6 ± 30,0 189,2 ± 33,4 187,8 ± 41 ,8 174,8 ± 35,S 203,9 ± 52,2 188,7 ± 39,8 0,336 8 

36,O±17,O 38,5±19,8 36,8±20,9 26,7±8,3 36,2±15,9 35, 1 ±17,3 0,442 8 

TG 180,1±84,8 192,6±99,2 184,1±104,6 133,5±41,7 181 ,O±79,9 175,7±86,7 0,442 8 

apoA-1 153,6±25,6 147,4±22,1 147,8±18,6 136,7±15,8 157,3±35,7 148,9±25,1 0, 182 8 

apo 8-100 144,0 ± 18,0 143,7 ± 24,9 145,3 ± 22,4 132,7 ± 18,5 154,9 ± 30,9 144,6 ± 24,1 0,133 8 

n= número de mulheres em cada grupo. As faixas etárias e de índice de massa corporal 
encontram-se entre parênteses. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E: estradiol; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. CT: colesterol total ; TG: triglicerídeos; HDL-C: colesterol da HDL; LDL-C: 
colesterol da LDL; VLDL-C: colesterol da VLDL, apo A-I: apolipoproteína A-I ; apo 8-100: 
apolipoproteína 8-100. IMC= índice de massa corporal (kg/m\ 
s-reste ANOVA; bl: Qui-quadrado; gl: graus de liberdade. 

35 



3.2. Amostras biológicas 

Ao final de cada fase do protocolo terapêutico, foi obtido um único conjunto 

de amostras de sangue das mulheres, após jejum de 12 a 14 horas, utilizando o 

sistema de coleta a vácuo contendo anticoagulante (EDTA, 1 mg/mL sangue) 

para obtenção do sangue total. Uma amostra de 5 mL de volume foi utilizada 

para a extração do DNA genômico e outra de 10 mL de volume para a extração 

do RNA total. Também foram colhidas amostras de sangue sem anticoagulante 

para obtenção de soro, que foi utilizado para a determinação dos parâmetros 

bioquímicos. 

3.3. Determinação dos parâmetros bioquímicos 

Forarn determinadas as concentrações sé ricas dos triglicerídeos (TG), do 

colesterol total (CT), do colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-C), 

do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) , e a do colesterol da 

lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL-C), apolipoproteína B-100 (apo B-

100), e apolipoproteína A-I (apo A-I) . 

A concentração sé rica de TG foi determinada pelo método enzimático GPO

PAP (Fossati e Principe, 1982). A concentração sérica do CT foi determinada 

pelo método enzimático-colorimétrico (Fossati e Medicci, 1987). A concentração 

do HDL-C foi determinada por imunoensaio, pelo método homogêneo/direto 

(Kakuyama et ai., 1994). As concentrações do LDL-C, e do VLDL-C obtida pela 

divisão da concentração sérica dos triglicerídeos por cinco, foram obtidas pela 

fórmula de Friedewald (Friedewlad, 1972). As concentrações sé ricas de apo B-

100 e de apo A-I foram determinadas por imunoturbidimetria (Rifai e King, 1986) 

com Kits da Roche (Basel, Suíça). 

As determinações dos parâmetros bioquímicos foram realizadas em 

analisador automático, modelo Hitachi 912 (Hitachi Ltda. Tóquio, Japão), 

utilizando Kíts da Roche (Basel, Suíça). 

O controle de qualidade das determinações séricas de lipídeos e 

lipoproteínas, foi realizado pela determinação concomitante de soros controle 
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normal e patológico comerciais, e pela participação no programa de controle de 

qualidade externo da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC). 

3.4. Extração e avaliação do DNA genômico 

O ONA genômico foi extraído a partir de sangue total pelo método de 

precipitação salina, otimizado por Salazar et ai. (1998) . Resumidamente , as 

amostras de sangue foram submetidas à lise celular com 1 mL do tampão Tris-1 

(Tris-HCI a 10 mM pH 8,0, KCI a 10 mM, MgCI2 a 10 mM, EOTA a 2 mM pH 8,0) 

contendo Triton X-100 a 2,5%. Após centrifugação, os núcleos celulares foram 

lisados com 200 J.1.L do tampão Tris-2 (Tris-HCI a 10 mM pH 8,0, KCI a 10 mM, 

MgCI2 a 10 mM, EOTA a 2 mM pH 8,0, NaCI a 0,4 M) contendo SOS a 10%. As 

proteínas foram removidas por precipitação salina com 100 IlL de NaCI a 5 M. 

O ONA presente no sobrenadante foi isolado e purificado por precipitação com 

etanol absoluto e finalmente, ressuspendido em 100 J.1.L do tampão TE pH 8,0 

(Tris-HCI a 10 mM e EOTA a 1 mM, pH 8,0) e mantido a -4°C. 

A integridade das amostras de ONA extraídas foi avaliada por eletroforese 

em gel de agarose a 0,8% em tampão TBE na concentraçao final de 1,0 X (Tris

HCI a 90 mM, pH 8,4, EOTA a 2 mM, ácido bórico a 90 mM), a 100 V por 30 

min, em cuba eletroforética (Gibco BRL-Ufe Technologies, Gaithersburg, MO, 

EUA), utilizando fonte modelo EPS 200 (Pharmacia LKB, Uppsala, Suécia). O 

gei foi corado com solução de brometo de etídeo a 0,5 mg/L (Sambrook et aI., 

2001) e as bandas eletroforéticas foram avaliadas juntamente com de padrão 

de ONA de tamanho molecular em escala de 1 Kb (Amersham Pharmacia 

Biotech/NJ , EUA) . 

As bandas foram visualizadas sob luz UV em transiluminador 

Chemilmager™ 4400 que faz parte do sistema de digitalização de imagens 

Multilmage™ Ught Cabinet (Alphalnnotech , San Leandro/CA, EUA). 

A quantificação e análise do grau de pureza (relação A26oJA280) das 

amostras de ONA foram realizadas por espectrofotometria na região do UV em 
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espectrofotômetro Beckman OU 640 (Fullerton, CA, EUA), após diluição a 1 :50 

em tampão TE pH 8,0 (Sambrook et aI., 2001). 

3.5. Genotipagem por PCR-RFLP 

A determinação dos genótipos para o polimorfismo Hhal (exon 4) do gene 

APOE foi realizada segundo técnica previamente otimizada em nosso 

laboratório (Otta et aI., 1996; Cavai li et aI., 1996; Salazar et aI., 2000b). 

A amplificação da região polimórfica para genotipagem do gene APOE foi 

realizada por meio da reação em cadeia pela polimerase (PCR), utilizando-se 

seqüências de iniciadores (Tabela 3) , previamente descritos por Hixson e 

Vernier (1990). 

Tabela 3. Seqüências e localização gemca dos iniciadores e tamanho do 
fragmento amplificado para os genes APOE e GAPO. 

Iniciadores Seqüências 

Genotipagem 

APOE sense 5'-T AAGCTTGGCACGGCTGTCCAAGGA-3' 

Posição no 
gene 

3873-3890* 

APOE anti-sense 5'-ACAGAA TTCGCCCCGGCCTGGTACAC-3' 4084-41 00* 

Expressão gênica 

APOE sense 5'-TGCGTTGCTGGTCACATT -3' 

APOE anti-sense 5'-GGTCAGTTGTTCCTCCAGTTC-3' 

GAPO sense 5'-ACCACAGTCCATGCCATCAC-3' 

GAPO anti-sense 5'-TCCACCACCCTGTTGCTG-3' 

79-96** 

344-364** 

4206-4225*** 

4742-4761 *** 

* Número de acesso AF261279 (hltp://www.ncbi.ll lm.nih.gov/GenBank) 
** Número de acesso M12529 (http://www.ncbi .nlm. nih.gov/GenBank) 
*** Número de acesso J04038 (http: //www.ncbi.nlm. nih. gov/GenBank) 

Tamanho 
Produto de 

peR 

244 bp 

286 bp 

452 bp 
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Para a amplificação foi utilizado tampão de PCR (Tris-HCI a 10 mmol/L, pH 

9,0, KCI a 50 mmol/L, MgCI2 a 2,0 mmol/L) , 200 fJ.M de cada deoxinucleotídeo 

(mistura de dNTP's: dATP, dCTP, dGTP, e dTTP) (Amersham Pharmacia 

Biotech/NJ, EUA), 200 nM de cada iniciador (GIBCO BRL-Life Technologies, 

São Paulo/SP, Brasil), 1,0 U de Taq ONA polimerase (Biotools do Brasil, Rio de 

Janeiro, RJ), OMSO a 5% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e 1 )lL de ONA 

genômico para volume final de 50 )lL. A mistura foi colocada no termociclador 

Peltier Thermal Cycler modelo PTC-200 (MJ Research, EUA) e aquecida por 3 

min a 9SoC. Em seguida, foram realizados 30 ciclos de desnaturação (95°C por 

90 s) , hibridação (61°C por 90 s) e extensão (72°C por 2 min). A reação foi 

finalizada com um ciclo de extensão final a 72°C por 10 mino 

Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 

1 %. A 5 )lL de produto de PCR foi adicionado 1 fJ.L de tampão de aplicação 

(azul de bromofenol a 0,25%, xilenocianol-FF a 0,25% e glicerol a 30%) . A 

amostra foi submetida à eletroforese em tampão TBE na concentraçao final de 

1,0 X, por 30 min a 100 V, em cuba eletroforética (Gibco BRL-Life 

Technologies, Gaithersburg, MO, EUA) , utilizando fonte modelo EPS 200 

(Pharmacia LKB, Uppsala, Suécia) . A seguir, o gel foi corado com solução de 

brometo de etídeo a 0,5 mg/L (Sambrook et ai. , 2001). As bandas de 244 bp 

foram avaliadas juntamente com o padrão de ONA de tamanho molecular em 

escala de 100 bp (Amersham Pharmacia Biotech/NJ, EUA) e visualizadas sob 

luz UV como descrito no item 3.4. 

Posteriormente, os produtos de PCR (8,5 )lL) foram incubados com 5 U 

enzima de restrição Hhal (Gibco BRL-Life Technologies, Gaithersburg, MO, 

EUA) em tampão de enzima (Tris-HCI a 50 mmol/L, pH 8,0, NaCI a 50 mmol/L, 

MgCI2 a 10 mmollL) em volume final de 10 fJ.L , por 4 horas, a 37°C. 

Os produtos de restrição enzimática (5 fJ.L) foram preparados em tampão de 

aplicação (1 fJ.L) e separados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% em 

tampão TBE. A eletroforese foi executada no sistema de eletroforese vertical 
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V16-2 (Gibco BRL-Life Technologies, Gaithersburg, MO, EUA), a 250V (20 mA) 

por 4 h (Sambrook et aI., 2001). Os fragmentos de ONA foram corados pelo 

método de precipitação com prata (Sambrook et aI., 2001). A identificação das 

bandas dos fragmentos foi realizada comparando-se sua distância de migração 

a padrões de ONA de tamanho molecular em escala de 50 bp e 10 bp 

(Amersham Pharmacia Biotech/NJ, EUA) . As bandas foram também 

visualizadas sob luz na região do visível em transiluminador como descrito no 

item 3.4. 

Na figura 6, são mostrados os produtos de restrição do polimorfismo Hhal 

do gene APOE, separados pela eletroforese em gel de poliacrilamida a 8%. As 

linhas 2, 3 e 7 correspondem ao genótipo E3/E3, por que verificamos a 

presença de fragmentos de restrição de 91 bp e 48 bp de tamanho. A linha 4 

corresponde ao genótipo E3/E2, pela presença dos fragmentos de restrição de 

91 bp, 81 bp e 48 bp. O genótipo E3/E4 é observado nas linhas 1, 5 e 6 pela 

presença dos fragmentos de 91 bp, 72 bp e 48 bp. 
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244 bp 

__ 91 bp 

--- -~ 81 bp 

72 bp 

I----~ _~ 48 bp 

Figura 6. Eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% de produtos de restrição enzimática 
para o polimorfismo Hhal do gene APOE. Linhas 2, 3 e 7: genótipo E3/E3; linha 4: genótipo 
E3/E2; linhas 1, 5 e 6: genótipo E3/E4; linha 8: produto de peR. Linhas M1 e M2: padrões 
de tamanho molecular de DNA em escala de 50 e 10 bp, respectivamente. 

3.6. Análise da expressão gênica por RT-PCR 

3.6.1. Extração e análise do RNA 

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram isoladas por 

centrifugação sob um gradiente de densidade em solução de Ficoll-Paque® 

Plus (Amersham Pharmacia Biotech/NJ , EUA) a partir de 10 mL de sangue 

periférico total, colhidos em EDTA (1 mg/mL de sangue) (Fortino et aI., 1971). 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 1000 rpm por 10 min, em 

centrífuga CELM modelo LS 35 (CELM Ind., São Paulo/SP, Brasil), a 

temperatura ambiente (TA). O plasma rico em plaquetas foi descartado. As 

células sangüíneas foram diluídas a 1:2 com tampão TE pH 7,4 (Tris-HCI a 10 

mM, pH 7,4 e EDTA a 10 mM, pH 8,0). Essa suspensão de células foi 

adicionada lentamente sobre uma solução de Ficoll-Paque® Plus (Amersham 

Pharmacia Biotech/NJ , EUA) (d=1 ,070 g/mL) e centrifugada a 1350 rpm , por 30 
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min a TA. A camada contendo as CMSP foi recuperada e lavada duas vezes 

com tampão TE (pH 7,4). As células assim obtidas foram contadas em 

microscópio ótico com auxílio de Câmara de Newbauer, após coloração com 

azul de tripan 0,1%, e utilizadas imediatamente para extração do RNA total, 

empregando procedimento otimizado em nosso laboratório (Salazar et aI. , 

2000a). 

Resumidamente, as CMSP (1 ,0 x 106 a 1,0 x 107
) foram lisadas utilizando

se 1 mL do reagente TRIZOL® (GIBCO BRL-Life Technologies, Gaithersburg, 

MO, EUA) por homogeneização. A seguir foram adicionados 200 tJ.L de 

clorofórmio, homogeneizadas e centrifugadas a 12000 x g, por 15 min, a 4°C. O 

RNA total presente na fase aquosa foi separado e precipitado com isopropanol 

gelado, centrifugado a 12000 x g, por 15 min a 4°C e lavado com etanol a 75% 

(v/v). A seguir, o RNA foi seco à temperatura ambiente e ressuspendido em 

água esterilizada tratada com dietilpirocarbonato (OEPC) (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) para um volume final de 100 ).lL. A solução de RNA total foi 

dividida em três alíquotas de volumes iguais, que foram incubadas por 10 min a 

55°C e armazenadas a -80°C para posterior análise. 

A quantificação e análise do grau de pureza (relação A2601A28o) das 

amostras de RNA total foram realizadas por espectrofotometria na região do UV 

em espectrofotômetro Beckman OU 640 (Fullerton, CA, EUA), após diluição a 

1 :50 em tampão TE (pH 7,4) (Sambrook et ai. , 2001). 

3.6.2. Ensaio RT-PCR 

O cO NA foi sintetizado, a partir do RNAm, utilizando-se a enzima 

transcriptase reversa (RT) (Super Script™ 11 RNase H- RT) (GIBCO BRL-Life 

Technologies do Brasil, Gaithersburg, MO, EUA). Foi adicionado a microtubos 

um volume da solução de RNA equivalente a 1-3 ).lg de RNA total , 200 ng de 

iniciadores aleatórios (randam prímers) (GIBCO BRL-Life Technologies, 

Gaithersburg, MO, EUA), e água destilada esterilizada tratada com · OEPC 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) para completar o volume de 12 ).lL. Esta 
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solução foi aquecida por 10 min a 70°C, e em seguida, resfriada em banho de 

gelo. Em seguida, acrescentou-se a seguinte mistura de reagentes: tampão da 

enzima RT (Tris-HCI a 50 mM, pH 8,3, KCI a 75 mM, MgCI2 a 3 mM), OTI a 100 

mM, dNTPs a 200 11M, e 200 U da enzima RT em volume final de 20 1lL. Essa 

mistura foi incubada por 10 min a 25°C para permitir a hibridação dos 

oligonucleotídeos aleatórios ao RNA, seguida de 50 min a 42°C para a síntese 

do cO NA pela enzima RT, e 15 min a 70°C para inativação da enzima RT. O 

cO NA foi armazenado a -20°C até a realização da PCR. 

A amplificação do cONA (2 IlL) do gene APOE foi realizada por PCR na 

presença de tampão de PCR (Tris-HCI a 10 mmol/L, pH 9,0, KCI a 50 mmol/L, 

MgCI2 a 2,0-4,0 mmoI/L) , 1,0 U de Taq ONA Polimerase (Biotools do Brasil, Rio 

de Janeiro, RJ), 150-300 nM de iniciadores específicos (GIBCO BRL-Life 

Technologies do Brasil, São Paulo/SP, Brasil) para avaliação da expressão do 

gene APOE (Tabela 3) e 200 mM de cada deoxinucleotídeo (dNTP) (Amersham 

Pharmacia Biotech/NJ , EUA), para o volume final de 50 IlL. A amplificação foi 

realizada no termociclador Peltier Thermal Cycler modelo PTC-200 (MJ 

Researcl1, EUA) , seguindo-se o seguinte protocolo: ciclo inicial a 3 min a 98°C; 

25-45 ciclos com: desnaturação (95°C por 60 s), hibridização (51-62°C por 75 s) 

e extensão (72°C por 70 s) ; e um ciclo de extensão final a 72°C por 10 mino 

O gene da gliceraldeído 3-fosfato-desidrogenase (GAPO) foi utilizado como 

gene constitutivo. A amplificação do cONA (2 IlL) foi realizada em tampão de 

PCR (Tris-HCI a 10 mmol/L, pH 9,0, KCI a 50 mmol/L, MgCI2 a 1,5 mmol/L) , 1,0 

U de Taq ONA Pol imerase (Biotools do Brasil , Rio de Janeiro, RJ), 50-200 nM 

dos iniciadores específicos (GIBCO BRL-Life Technologies, São Paulo/SP, 

Brasil) para o gene GAPO (Tabela 1) (Tokunaga et aI., 1987), e 200 mM de 

dNTPs (Amersham Pharmacia Biotech/NJ, EUA), para o volume final de 50 1lL. 

As amostras de cO NA foram amplificadas nas mesmas condições que as do 

cONA do gene APOE. 

Os produtos de PCR foram separados por eletroforese em gel de agarose a 

1 % conforme procedimento descrito no item 3.5. As bandas de 286 bp (do gene 
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APOE) e 452 bp (do gene GAPO) foram avaliadas juntamente com de padrão 

de DNA de tamanho molecular em escala de 100 bp (Amersham Pharmacia 

Biotech/NJ, EUA) e visualizadas sob luz UV. 

A utilização do gene GAPO na PCR-duplex permitiu a correção de variações 

interensaio inerentes ao processo: extração do RNA, síntese de cDNA, e 

amplificação pela PCR; além de também de servir como controle positivo da 

reação, assegurando a presença do cDNA na RT-PCR (Weber et aI., 2001). 

Após a etapa de otimização, as condições experimentais da RT-PCR 

individuais foram: 1 ~g de RNA na reação de RT, e na PCR foram utilizados 

150 nM de iniciadores específicos, 2 mM MgCI2, 62°C de temperatura de 

hibridização e 35 ciclos. 

A seguir foram testadas as condições adequadas para a amplificação 

concomitante dos APOE e GAPO por PCR-duplex. A PCR-duplex foi realizada 

na presença de 2 ~L de cDNA, tampão de PCR (Tris-HCI a 10 mmol/L, pH 9,0, 

KCI a 50 mmol/L, MgCI2 a 2,0 mmol/L), 1,0 U de Taq DNA Polimerase (Biotools 

do Brasil, Rio de Janeiro, RJ), 50-200 nM de iniciadores APOE e 12,5-50 nM de 

iniciadores GAPO (Tabela 1), e 200 mM de cada dNTP (Amersham Pharmacia 

Biotech/NJ, EUA), para volume final de 50 1lL. Os ensaios de PCR-duplex foram 

realizados no termociclador Peltíer Thermal Cycler modelo PTC-200 (Mj 

Research, EUA), seguindo-se o seguinte protocolo: ciclo inicial a 3 min a 98°C; 

30-40 ciclos com desnaturação (95°C por 60 s), hibridação (62-64°C por 75-90 

s) e extensão (72°C por 75 s); e um ciclo de extensão final a 72°C por 10 mino 

Após os testes, a reação de PCR-duplex apresentou bandas de APOE e 

GAPO com sensibilidade e especificidade adequadas, nas seguintes condições: 

200 nM iniciadores para o gene APOE e 25 nM para o gene GAPO; 37 ciclos 

com 62°C de temperatura de hibridação, a 75 s, e extensão a 70 S. Essas 

condições foram estabelecidas tanto para a PCR-duplex (Figura 7, linha 2) 

como para os ensaios de RT-PCR individuais dos genes APOE (Figura 7, linha 

1), e GAPO (Figura 7, linha 3), o que foi confirmado pela análise densitométrica 

das bandas obtidas. 
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• 452 bp 

• 286 bp 

Figura 7: Eletroforese em gel de agarose a 1,0 % dos produtos de RT-PCR do RNAm dos 
genes APOE (286 bp) e GAPO (452 bp) em células mononucleares do sangue periférico. Linha 
1: produto de PCR-simples do gene APOE; linha 2: produto de PCR-duplex; linha 3: produto de 
PCR-simples do gene GAPO. Linha M: marcador de tamanho molecular de DNA em escala de 
100 bp. Linha B: controle dos reagentes. 

3.7. Controle de qualidade das técnicas de PCR e RT-PCR 

As amplificações realizadas pela técnica de PCR foram monitoradas 

utilizando-se controle de reagentes em cada conjunto de reações. Esta análise 

constituiu-se de um tubo no qual são adicionados todos os reagentes para a 

reação de amplificação, exceto o ácido nucléico (O NA genômico ou cONA). 

As análises de RT-PCR foram realizadas em triplicata para cada amostra, e 

a medida semi-quantitativa da expressão do gene APOE (relação APOE/GAPO) 

foi obtida pela média dos três valores. Também foram repetidas 10% das 

reações de PCR, aleatoriamente. 

As reações de restrição enzimática foram controladas utilizando-se 

amostras controle com resultados dos genótipos previamente conhecidos, que 

consistiam de diversas amostras que continham todos os alelos identificáveis. 

Na técnica de RT-PCR, a contaminação com ONA genômico foi evitada pela 

utilização de oligonucleotídeos especialmente desenhados com base na 

seqüência dos exons 2 (APOE sense) e 4 (APOE anfí-sense) do gene APOE. 

Assim, a presença de ONA genômico seria evidenciada pela amplificação de 

um fragmento de maior tamanho, pois incluiria os introns 3 e 4. Também foi 
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utilizado um controle de reagentes em cada conjunto de reações. Esta análise 

constituiu-se de um tubo no qual foram adicionados todos os reagentes para a 

síntese de cONA, exceto a enzima RT. 

3.8. Análise estatística dos resultados 

Os resultados obtidos foram analisados pelos programas SigmaStat para 

Windows, versão 2.03 (Sigma Chemical , Co., St. Louis, MO, EUA), e SAS 

Sistem para Windows, versão 6.12 (SAS Institute Inc, Cary. NC, EUA). 

As variáveis com distribuição assimétrica, ou sem distribuição normal , foram 

transformadas em logaritmo (log lO). Para análise da hipótese de igualdade de 

proporções entre grupos foi utilizado o teste do qui-quadrado (l ) (Beiguelman, 

1995). 

Para comparar as variáveis numéricas medidas em um único tempo entre 

os grupos de tratamento foi utilizada a Análise de Variância Simples (One-way 

ANOVA) , seguida de teste de comparação múltiplas de Tukey. Para as 

comparações das variáveis numéricas entre os dois grupos mais freqüentes de 

genótipos foi utilizado o teste t de Student. 

Para comparar as medidas pré e pós-tratamentos, entre os grupos de 

tratamentos e entre os genótipos foi utilizada a Análise de Variância para 

medidas Repetidas (Repeated Measures ANOVA). Na comparação entre os 

grupos (inter-grupos) em cada tempo foi util izado o teste de Tukey, e na 

comparação das medidas entre os tempos para cada grupo (intra-grupos) foi 

utilizado o teste de perfil por contraste (Profile tes~. Para analisar a relação 

entre duas variáveis numéricas toi utilizado o coeficiente de correlação de 

Pearson (Rosner, 1986). 

O nível de significância para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, 

p<0,05 
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4. RESULTADOS 

4.1. Avaliação do IMe antes e após tratamento 

O efeito do uso da terapia de reposição hormonal (TRH) associada ou não 

com atorvastatina sobre o IMC foi analisado nas mulheres 

hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. Os resultados dos valores médios 

antes e após 12 semanas de cada tratamento e a variação percentual do I MC 

das pacientes são apresentados na tabela 4. A análise dos resultados 

demonstrou que os valores de IMC não foram alterados com o uso dos 

diferentes esquemas terapêuticos (p>O,05). 

Tabela 4. Valores de IMC (Média ± OP) das mulheres hipercolesterolêmicas em 
pós-menopausa, antes e após os diferentes eSquemas terapêuticos . 

Esquemas 
terapêuticos 

Grupo A 
( 17) 
Grupo E+A 
(18) 
Grupo E 
(19) 
Grupo E+P 
(15) 
Grupo E+P+A 
D..§l 

Basal 

29,32 ± 5,43 

30,86 ± 5,91 

27,48 ± 3,24 

31,31 ± 5,28 

27,97 ± 3,53 

Após tratamento 

29,46 ± 5,25 

30,42 ± 5,82 

27,36 ± 3,63 

30 ,97±5,17 

27,89 ± 3,69 

Variação 
(%) 

0,74 ± 6,23 

0,31 ± 19,37 

-0,38 ± 7,28 

-0,97 ± 3,40 

-0,32 ± 2,85 

+/- indica aumento ou redução; aprofile testo Número de mulheres entre parênteses. 
IMC= índice de massa corporal (kg/m\ 

pa 

0,688 

0,763 

0,696 

0,263 

0,608 

Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol ; Grupo E: estradiol ; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 

4.2. Avaliação do perfil lipídico antes e após tratamento 

O efeito do tratamento com TRH associado ou não a atorvastatina sobre o 

perfil lipídico foi analisado nas mulheres hipercolesterolêmicas em pós

menopausa. A medida da resposta terapêutica foi obtida pelo cálculo da 
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variação percentual média nos grupos, através da análise dos resultados dos 

valores médios dos parâmetros lipídicos antes e após o período de três meses 

de tratamento com estradiol isolado ou em associação com NETA ou 

atorvastatina. 

Os resultados dos valores médios antes e após três meses de tratamento, e 

a variação percentual dos parâmetros lipídicos séricos das pacientes são 

apresentados nas tabelas 5 a 10. 

Na tabela 5, são mostradas as concentrações dos parâmetros lipídicos 

antes e após o tratamento com atorvastatina (Grupo A). Nota-se que a 

atorvastatina reduziu significativamente (p<0,001) os valores do CT (-29,4%), 

LDL-C (-41,2%), apo 8-100 (-32,7%); TG (-12,3%) (p=0,034) e VLOL-C (-

12,3%) (p=0,034). Não foi encontrada, neste grupo, variação estatisticamente 

significante para os valores do HDL-C (+2,3%) (p=0,672) . Entretanto, as 

concentrações séricas da apo A-I foram significativamente reduzidas (-8,3%, 

p=0,016) após o tratamento. 

Tabela 5. Concentrações séricas dos parâmetros lipídicos (Média ± DP) de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, antes e após tratamento 
com atorvastatina (1 O mg/dia~ ~Grupo A~. 
Parâmetros Basal Após tratamento Variação pa 
lipídicos (mgldL) (17) (17) (%) 

CT 278,6 ± 31,9 195,5 ± 23,8 -29,4 ± 7,9 < 0,001 

TG 180,1 ±84,8 149,6 ± 70,5 -12,3 ± 28,9 0,034 

HDL 56,8 ± 11,5 57,6 ± 11,8 +2,3 ± 13,1 0,672 

LDL-C 185,6 ± 30,0 108,0 ± 20,3 -41,2 ± 10,8 < 0,001 

VLDL-C 36,0 ± 17,0 29,9 ± 14,1 -12,3 ± 28,9 0,034 

apo A-I 153,6 ± 25,6 139,2 ± 22,4 -8 ,3 ± 13,6 0,016 

apo 8-100 144,0 ± 18,0 96,2 ± 14,2 -32,7 ± 10,2 < 0,001 

+i - indica aumento ou redução; "Profile testo Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LO L; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I : apolipoproteína A-I; apo B-100: apolipoproteína B-100. 
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Os resultados relativos ao tratamento com atorvastatina e estradiol (Grupo 

E+A) são mostrados na tabela 6. Neste esquema terapêutico , foi encontrada 

redução média significativa (p<:0 ,001) para os valores do CT (-26,4%), LDL-C (-

41 ,1%) e apo 8-100 (-26,5%). Embora os valores de concentrações séricas do 

HDL-C (+11 ,0%) e apo A-I (+10,6%) tenham se elevado após este tratamento, 

as diferenças não foram estatisticamente significantes (p>O ,05) . Também não 

foram encontradas variações estatisticamente significantes para os valores dos 

TG (+2,4%) e VLDL-C (+2,4%) (p>O,05). 

Tabela 6. Concentrações séricas dos parâmetros lipídicos (Média ± DP) de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, antes e após tratamento 
com atorvastatina ~1 ° mg/dia) e estradiol ~2 mg/dia) ~Gru~o E+A~. 
Parâmetros 8asal Após tratamento Variação 
lipfdícos (mg/dL) ( 18) (18) (%) 

pa 

CT 284,1 ± 38 ,8 206,1 ± 35,8 -26,4 ± 15,1 < 0,001 

TG 192,6 ± 99,2 173,4 ± 69,3 +2,4 ± 42,1 0,574 

HDL 56,7 ± 8,0 63,0 ± 16,1 +11 ,0 ± 20,5 0,053 

LDL-C 189,2 ± 33,4 109,1 ±30,1 -41 ,1 ± 18,2 < 0,001 

VLOL-C 38,5 ± 19,8 34,7 ± 13,8 +2,4 ± 42,1 0,574 

apo A-I 147,4±22,1 160,9±31 ,1 +10,6 ± 22,3 0,101 

apo 8-100 143,7 ± 24,9 104,9 ± 27,0 -26,5 ± 16,0 < 0,001 

+/- indica aumento ou redução; âProfile testo Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total ; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LOL; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I: apol ipoproteína A-I ; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 

Na tabela 7, são mostradas as concentrações dos parâmetros lipídicos 

antes e após o tratamento com estradiol (Grupo E) . Nota-se que, neste 

esquema terapêutico, foram também observadas reduções significativas 

(p<0,001) para os valores do CT (-9,4%), LDL-C (-20,8%) e apo 8-100 (-

11,7%). Por outro lado, as concentrações séricas dos TG (+19,0%) e VLDL-C 
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(+ 19,0%) aumentaram, porém as diferenças encontradas não foram 

estatisticamente significantes (p>O,05) . Já os valores do HOL-C (+12,3%) e apo 

A-I (+11,3%) aumentaram significativamente (p<O,01) após o tratamento com 

estradiol . 

Tabela 7. Concentrações sencas dos parâmetros lipídicos (Média ± OP) de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, antes e após tratamento 
com estradiol ~2 mg/dia) ~Gru~o E~. 
Parâmetros Basal Após tratamento Variação p a 
lipfdicos (mg/dL) (19) (19) (%) 

CT 280,4 ± 45,0 251 ,6 ± 27,6 -9,4 ± 8,4 < 0,001 

TG 184,1 ±104,6 202,8 ± 93,5 +19,0 ± 36,0 0,053 

HOL 56,4 ± 7,7 62,9 ± 8,9 +12,3±12,6 < 0,001 

LOL-C 187,8 ± 41 ,8 145,3 ± 22,7 -20,8 ± 13,3 < 0,001 

VLOL-C 36,8 ± 20,9 40,5 ± 18,7 +19,0 ± 36,0 0,054 

apo A-I 147,8 ± 18,6 162,7 ± 18,8 +11 ,3±15,9 0,010 

apo B-1 00 145,3 ± 22,4 126,6 ± 11 ,9 -11 ,7±10,2 < 0,001 

+/- indica aumento ou redução; aprofile testo Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HoL-C: colesterol da HoL; LoL-C: colesterol da LO L; 
VLOL-C: colesterol da VLoL; apo A-I: apolipoproteína A-I ; apo 8-100: apolipoproteína 8-1 00. 

Na tabela 8, são mostradas as concentrações variações dos parâmetros 

lipídicos durante o tratamento com estradiol e NETA (Grupo E+P). Nota-se que, 

neste esquema terapêutico, também houve redução significativa para os 

valores do CT (-9,9%, p::O,005) , LOL-C (-13,3%, p::O,004) e apo 8-100 (-11 ,2%, 

p::O,002). Também foi constatada diminuição significativa no HOL-C sérico (-

8,4%, p::O,030) , sendo esta média. Percebe-se ainda que estes valores são 

acompanhados por redução concomitante dos valores da apo A-I (-4,9%), 

porém essa variação não foi significativa (p::O,067). Não foram observadas 
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variações significativas nas concentrações séricas dos TG (+17,5%) (,0=0,097) , 

e VLOL-C (+17,4%) (,0=0,099) , neste grupo. 

Tabela 8. Concentrações séricas dos parâmetros lipídicos (Média ± OP) de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, antes e após tratamento 
com estradiol ~2 mg/dia~ e acetato de noretisterona p mg/dial ~GruEo E+Pl. 
Parâmetros Basal Após tratamento Variação 
lipídicos (mg/dL) (15) ( 15) (%) 

p a 

CT 254,3 ± 40,3 226,3 ± 26,7 -9,9 ± 12,3 0,005 

TG 133,5 ±41 ,7 151 ,1 ±4S,9 +17,5 ± 34,5 0,097 

HDL 52,S ± 13,5 47,1±7,7 -S,4±14,0 0,030 

LDL-C 174,S±35,5 14S,9±27,1 -13,3 ± 16,1 0,004 

VLDL-C 26,7 ± S,3 30,2 ± 9,S +17,4 ± 34,6 0,099 

apo A-I 136,7 ± 15,S 129,3 ± 14,9 -4,9 ± 10,3 0,067 

apo B-1 00 132,7 ± 1S,5 117,3 ± 1S,2 -11,2 ± 11,7 0,002 

+/- indica aumento ou redução; aProfile testo Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total : TG : triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LDL; 
VLDL-C: colesterol da VLDL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 

Na tabeia 9, são mostradas as concentrações dos parâmetros lipídicos 

antes e após o uso da combinação terapêutica de atorvastatina, estradiol e 

NETA (Grupo E+P+A). Foram encontradas reduções significativas (p<0 ,001) 

para os valores do CT (-33,5%), LOL-C (-45,8%) e apo 8-100 (-35 ,8%). 

Também neste grupo, foram encontradas reduções nas concentrações dos TG 

(-9,5%) e VLOL-C (-9,5%) ; contudo, em relação aos valores basais, essas 

variações pós-tratamento, não foram significativas (p>0,05). Os valores do 

HDL-C (-4,3%) e apo A-I (-2,7%) também se reduziram após o tratamento, 

porém sem significância estatística (p>0,05). 
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Tabela 9. Concentrações séricas dos parâmetros lipídicos (Média ± OP) de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, antes e após tratamento 
com atorvastatina (10 mg/dia), estradiol (2 mg/dia) e acetato de noretisterona (1 
mg/dia) (Grupo E+P+A). 
Parâmetros 

Basal Após tratamento Variação pa 
lipfdicos (mg/dL) (18) (18) (%) 

CT 300,4 ± 54,8 200,1 ± 58,8 -33,5 ± 13,7 < 0,001 

TG 181,0 ± 79,9 162,O±131 ,9 -9,5 ± 37,9 0,089 

HOL 59,9 ± 15,8 55,5 ± 10,8 -4,3 ± 20,3 0, 173 

LOL-C 203,9 ± 52,2 112,2±51 ,9 -45,8 ± 15,2 < 0,001 

VLOL-C 36,2 ± 15,9 32,4 ± 26,4 -9,5 ± 37,9 0,089 

apo A-I 157,3 ± 35,7 147,7 ± 26,8 -2,7 ± 24,0 0,344 

apo B-1 00 154,9 ± 30,9 99,3 ± 25,0 -35,8 ± 9,6 < 0,001 

+/- indica aumento ou redução; aprofile testo Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total ; TG : triglicerídeos; HDL-C: colesterol da HDL; LDL-C : colesterol da LDL; 
VLDL-C: colesterol da VLDL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 

Na tabela 10, são mostrados os valores das variações percentuais médias 

dos parâmetros lipídicos nas mulheres estudadas, após os diferentes esquemas 

terapêuticos avaliados. Observam-se diferenças estatisticamente significantes 

(p<:O,05) dessas variações entre os diferentes esquemas terapêuticos, sendo 

que as pacientes tratadas com a terapia combinada de atorvastatina, estradiol e 

NETA (Grupo E+P+A) apresentaram reduções mais acentuadas dos valores 

séricos do CT (-33,5%), LOL-C (-45,8%) e apo 8-100 (-35,8%). Por outro lado, 

as menores reduções do CT, LOL-C e apo 8-100 foram observadas nos Grupos 

E (estradiol) e E+P (combinação de estradiol e NETA) . Além disso, nesses dois 

grupos, os valores dos TG e VLDL-C aumentaram após o tratamento. 

Nas mulheres tratadas apenas com estradiol (Grupo E), foram constatados 

os maiores aumentos médios nas concentrações séricas do HOL-C (+12,3%) e 

apo A-I (+11 ,3%). Entretanto, observou-se redução nas concentrações séricas 

do HDL-C (-8,4% e -4 ,3%) e apo A-I (-4,9% e -2,7%), valores respectivamente 
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encontrados para os Grupos E+P e E+P+A. Enquanto que, houve a redução da 

apo A-I (-8,3%) e não do HOL-C (+2,3%), observada nas mulheres que fizeram 

apenas uso da atorvastatina (Grupo A) . 

Tabela 10. Variação (%) do perfil lipídico (Média ± OP) das mulheres 
hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, após tratamento com os vários 
eSquemas terapêuticos. 
Parâmetros Grupo Grupo 

E+A 
Grupo 

E 
Grupo 
E+P 

Grupo 
E+P+A lipfdicos (mgldL) 

CT 

TG 

HOL 

LOL-C 

VLOL-C 

apo A-I 

apo 8-100 

A p8 

D2i ~ ~ t!21 0..ê2 
-29,4 ± 7,9 -26,4 ± 15,1 -9,4 ± 8,4 -9,9 ± 12,3 -33,S ± 13,7 <0,001 

-12,3 ± 28,9 +2,4 ± 42,1 +19,0 ± 36,0 + 17,S ± 34,5 -9,S ± 37,9 0,014 

+2,3 ± 13,1 +11,0 ± 20,S +12,3 ± 12,6 -8,4 ± 14,0 -4,3 ± 20,3 <0,001 

-41,2±10,8 -41 ,1±18,2 -20,8±13,3 -13,3±16,1 -4S,8±15,2 <0,001 

-12,3 ± 28,9 +2,4 ± 42,1 +19,0 ± 36,0 +17,4 ± 34,6 -9,S ± 37,9 0,014 

-8,3±13,6 +10,6±22,3 +11,3±1S,9 -4,9±10,3 -2,7±24,0 0,002 

-32,7±10,2 -26,S±16,0 -11,7±10,2 -11,2±11,7 -3S,8±9,6 <0,001 

+/- indica aumento ou redução; "Teste ANOVA. Número de mulheres entre parênteses. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E: estradiol; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HDL-C: colesterol da HDL; LDL-C: colesterol da LDL; 
VLDL-C: colesterol da VLDL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 

4.3. Avaliação do polimorfismo do gene APOE 

Os resultados da freqüência dos diferentes genótipos (E2IE3, E3/E3, E3/E4 

e E4/E4) do gene APOE e da distribuição dos alelos das mulheres 

hipercolesterolêmicas em pós-menopausa são apresentados na tabela 11. 

Na tabela 12, são apresentados os valores do perfil lipídico sérico basal 

entre as portadoras dos genótipos E2IE3, E3/E3 e E3/E4. Devido a sua baixa 

freqüência, a única portadora do genótipo E4/E4 foi excluída dos cálculos para 

a análise dos resultados. Observa-se que as maiores médias das 
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concentrações do CT, LDL-C e apo 8-100 foram encontradas nas portadoras do 

genótipo E3/E4, e que as maiores médias das concentrações sé ricas dos TG, 

VLDL-C e apo A-I são encontradas nas portadoras do genótipo E3/E3. 

Entretanto, essas diferenças não foram estatisticamente significantes (p>0 ,05). 

Esses resultados são sugestivos de que o polimorfismo Hhal do gene APOE 

não está associado a variações no perfil lipídico basal no grupo de mulheres 

hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

Tabela 11. Distribuição dos genótipos e freqüência relativa de alelos do gene 
APOE nas mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

Distribuição de Genótipos Freqüência de Alelos 

Grupo de E2IE3 E3/E3 E3/E4 E4/E4 E2 E3 E4 

Estudo 6,9% 58,6% 33,3% 1,2% 

(87) (6) (51 ) (29) (1 ) 
0,034 0,788 0,178 

Número de mulheres entre parêntesis. 

Tabela 12. Concentrações séricas dos parâmetros lipídicos basais (Média ± 
DP) das mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, de acordo com os 
genótipos APOE. 
Parâmetros E2IE3 E3/E3 E3/E4 pa 
lipfdicos (mg/dL) (6) (51) (29) 

CT 263.0 ± 34.5 279.8 ± 40.2 286.9 ± 52.8 0.508 

TG 137,5 ± 56,5 193,5 ± 98,1 155,1 ±61,6 0,099 

HOL 54,7±11,2 56,2 ± 11 ,5 57,6 ± 12,2 0,829 

LOL-C 180,8 ± 30,0 185,0 ± 34,0 198,3 ± 49,5 0,395 

VLOL-C 27,5 ± 11,3 38,7 ± 19,6 31,0 ± 12,3 0,099 

apo A-I 135,3 ± 12,3 152,7 ± 26,5 144,6 ± 23,6 0,168 

apo 8-100 135,4 ± 22,6 143,8 ± 23,2 148,4 ± 26,2 0,476 
Média ± OP. aTeste ANOVA. Número de mulheres encontram-se entre parêntesis. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HDL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LOL; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I: apolipoproteína A-I ; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 
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Os resultados referentes aos efeitos do polimorfismo do gene APOE sobre a 

resposta aos diferentes esquemas terapêuticos (variação percentual na 

concentração dos lipídios sé ricos) são apresentados nas tabelas 13 a 17. Devido 

ao número reduzido de casos em cada grupo de tratamento, as pacientes portadoras do 

genótipo E2IE3 foram exduídas das análises. 

No grupo de mulheres tratadas com atorvastatina (Tabela 13) e com os esquemas 

terapêutioos E, E+P e E+P+A (Tabelas 15, 16 e 17), não foram OOservadas diferenças 

estatisticamente significantes (p>0,05) nas variações cbs parâmetros lipídicos após o 

tratamento, entre as portadoras de genótipo EYE3 e E3"E4. 

No grupo tratado com atorvastatina e estradiol (Grupo E+A) , veriflCOl.rse que 

as padentes portadoras do genótipo E3"E4 tiveram aumento discreto (.0=0,055) nas 

concentrações séricas cbs TG e VLDL-C, em relação ao genótipo E3"E3 (Tabela 14). 

Tabela 13. Variação (%) nas concentrações dos lipídeos séricos (Média ± DP) 
das mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, após tratamento com 
atorvastatina (10 mg/dia) , de acordo com os genótipos APOE 

Parâmetros lipídicos 
(mgldL) E3/E3 

(10) 

CT -29,75 ± 4,83 

TG -12,49 ± 35,20 

HOL-C 5,96 ± 11,53 

LOL-C -42,06 ± 5,09 

VLOL-C -12,49 ± 35,20 

apo A-I -4,93 ± 14,53 

apo 8-100 -32,83 ± 6,27 

Genótipos 

E3/E4 
(7) 

-28,98 ± 11 ,58 

-12,07 ± 19,31 

-3,01 ± 14,35 

-40,01 ± 16,43 

-12,07 ± 19,31 

-13,05 ± 11,36 

-32,44 ± 14,71 

pa 

0,972 

0,799 

0,170 

0,914 

0,799 

0,252 

0,902 

+/- indica aumento ou redução; a Teste t de Student. Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LOL; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 
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Tabela 14. Variação (%) nas concentrações dos lipídeos séricos (Média ± DP) 
das mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, após tratamento com 
atorvastatina (10 mgldia) e estradiol (2 mg/dia), de acordo com os genótipos 
APOE. 

Genótipo$ 
Parâmetros lipídicos 
(mgldL) E3/E3 E3/E4 

pa 

(11 ) (6) 

CT -30,97 ± 12,99 -16,75 ± 16,27 0,089 

TG -9,98 ± 49,49 23,38 ± 15,85 0,055 

HDL-C 9,28 ± 15,37 11 ,19 ±29,79 0,996 

LDL-C -44,58 ± 16,45 -32,57 ± 20,72 0,215 

VLDL-C -9,98 ± 49,49 23,38 ± 15,85 0,055 

apo A-I 2,54 ± 17,58 17,07 ± 19,87 0,147 

apo 8-100 -29,22 ± 15,68 -20,68 ± 17,59 0,341 

+/- indica aumento ou redução; aTeste tde Student. Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LOL; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 

Tabela 15. Variação (%) nas concentrações dos lipídeos séricos (Média ± DP) 
das mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, após tratamento com 
estradiol (2 mg/dia) , de acordo com os genótipos APOE. 

Genótipos 
Parâmetros lipídicos pa 
(mgldL) E3/E3 E3/E4 

(11 ) (5) 

CT -6,94 ± 8,64 -14,01 ± 9,30 0,163 

TG 10,01 ± 17,48 45,12 ± 57,22 0,149 

HDL-C 10,81 ± 14,82 14,48 ± 6,55 0,534 

LDL-C -16,69 ± 14,88 -27,13±10,98 0,199 

VLDL-C 9,94 ± 17,38 45,12 ± 57,22 0,148 

apo A-I 6,49 ± 17,32 21 ,74 ± 13,46 0,103 

apo 8-100 -8,57 ± 10,70 -17,14 ± 7,20 0,128 

+/- indica aumento ou redução; a Teste t de Student. Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LO L; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 
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Tabela 16. Variação (%) nas concentrações dos lipídeos séricos (Média ± DP) 
das mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, após tratamento com 
estradiol (2 mg/dia) e acetato de noretisterona (1 mg/dia), de acordo com os 
genótipos APOE. 

Parâmetros lipídicos 
(mgldL) E3/E3 

(8) 

CT -6,07 ± 14,44 

TG 19,00 ± 25,67 

HDL-C -3,98 ± 9,64 

LDL-C -9,87 ± 18,98 

VLDL-C 18,84 ± 25,82 

apo A-I -5,97 ± 12,91 

apo 8-100 -9,95 ± 11,56 

Genótipos 

E3/E4 
(5) 

-14,90 ± 9,81 

14,02 ± 54,70 

-14,79 ± 18,74 

-16,23 ± 14,90 

14,02 ± 54,70 

-2,23 ± 7,29 

-11 ,79 ± 15,16 

pa 

0,264 

0,563 

0,155 

0,567 

0,570 

0,520 

0,761 

+/- indica aumento ou redução; aTeste t de Student. Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LOL-C: colesterol da LOL; 
VLOL-C: colesterol da VLOL; apo A-I : apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 
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Tabela 17. Variação (%) nas concentrações dos lipídeos séricos (Média ± DP) 
das mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, após tratamento com 
atorvastatina (10 mg/dia), estradiol (2 mg/dia) e acetato de noretisterona (1 
mgLdia) , de acordo com os genótipos APOE. 

Parâmetros lipídicos 
(mg/dL) E3/E3 

(11 ) 

CT -32,77 ± 16,26 

TG -6,98 ± 43,24 

HDL-C -9,60 ± 11,14 

LDL-C -45,80 ± 17,32 

VLDL-C -6,98 ± 43,24 

apo A-I -9,15 ± 19,29 

apo 8-100 -36,59 ± 11,72 

Genótipos 

E3/E4 
(6) 

-35,88 ± 9,57 

-15,93 ± 32,46 

5,45 ± 31 ,19 

-46,85 ± 13,43 

-15,93 ± 32,46 

7,53 ± 31 ,30 

-35,56 ± 5,17 

pa 

0,794 

0,750 

0,190 

0,977 

0,750 

0,221 

0,720 
+/- indica aumento ou redução; aTeste tde Student. Número de mulheres entre parênteses. 
CT: colesterol total ; TG: triglicerídeos; HOL-C: colesterol da HOL; LDL-C: colesterol da LDL; 
VLDL-C: colesterol da VLOL; apo A-I: apolipoproteína A-I ; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 

4.4. Avaliação da expressão do RNAm do gene APOE 

Na tabela 18, são apresentados os valores das taxas de expressão basal 

média de . RNAm em células mononucleares periféricas das mulheres 

hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. Verificou-se que as médias dos 

valores de expressão do RNAm não diferiram estatisticamente entre os 

diferentes genótipos analisados (p>0 ,05). Devido a sua baixa freqüência, a 

única portadora do genótipo E4/E4 foi excluída das análises dos resultados 

apresentados na tabela 18. 

Os valores médios de expressão do RNAm do gene APOE, antes e após 

cada tratamento com TRH associada ou não com a atorvastatina, são 

apresentados na tabela 19. Pode ser observada redução significativa da 

expressão do RNAm após o tratamento no Grupo A (p=O,049) e Grupo E+A 
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(p=O,049). Não foram encontrados efeitos significativos dos outros esquemas 

terapêuticos sobre a expressão do gene APOE 

Quando as mulheres do estudo foram agrupadas de acordo com os 

genótipos APOE, observou-se que as portadoras do genótipo E3/E3 

apresentaram redução significativa (p::O,025) na expressão do RNAm após o 

tratamento com atorvastatina e estradiol (Grupo E+A) (tabela 20). Por outro lado, 

no grupo das mulheres portadoras do genótipo E3/E4, não foi observada 

diferença na expressão do gene APOE após os tratamentos (Tabela 21). 

Quando se analisaram os resultados de variação da expressão do RNAm 

do gene APOE, verificou-se que as portadoras do genótipo E3/E3 tiveram 

variações similares as das portadoras do genótipo E3/E4 (p>0,05) para cada 

esquema terapêutico utilizado (Tabela 22). 

Tabela 18. Valores de expressão basal do RNAm do gene APOE (Média ± DP) 
em células mononucleares periféricas das mulheres hipercolesterolêmicas em 
pós-menopausa, de acordo com os genótipos ApOE. 

Genótipos 

Expressão basal 

E2IE3 

~ 

0,71 ± 0,48 

E3/E3 

i§..!l 

0,95 ± 0,56 

Número de mulheres entre parênteses; "Teste ANOVA. 

E3/E4 

(29) 

0,88 ± 0,43 

pB 

0,317 
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Tabela 19. Valores de expressão do RNAm do gene APOE (Média ± DP) em 
células mononuc\eares periféricas das mulheres hipercolesterolêmicas em pós
menopausa, antes e após os diferentes eSquemas terapêuticos. 

Esquemas Basal Após tratamento Variação p a 
terapêuticos 

Grupo A 
0,96 ± 0,49 0,68 ± 0,20 -0,28 ± 0,54 0,049 

(17) 

Grupo E+A 
0,88 ± 0,25 0,76 ± 0,27 -O,12±O,32 0,049 

(18) 

Grupo E 
0,81 ± 0,46 0,75 ± 0,15 -0,06 ± 0,47 0,765 

(19) 

Grupo E+P 
1,19 ± 0,90 0,72 ± 0,24 -0,47 ± 0,82 0,091 

(15) 

Grupo E+P+A 
tl§2 

0,71 ±O,15 0,70 ± 0,21 -0,01 ± 0,15 0,429 

+/- indica aumento ou redução; a Pro file testo Número de mulheres entre parênteses. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E: estradiol ; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 

Tabela 20. Análise da expressão do RNAm do gene APOE (Média ± DP) em 
células mononuc\eares periféricas das mulheres hipercolesterolêmicas em pós
menopausa portadoras do genótipo E3/E3, antes e após os diferentes 
eSquemas terapêuticos. 

Esquemas Basal Após tratamento Variação pa 
terapêuticos 

Grupo A 
0,86 ± 0,39 0,70 ± 0,19 -0,16 ± 0,41 0,410 

(10) 

Grupo E+A 
0,97 ± 0,28 0,78 ± 0,12 -0,19 ± 0,26 0,025 

(11 ) 

Grupo E 0,78 ± 0,47 0,76 ± 0,14 -0,02 ± 0,49 0,594 
(11 ) 

Grupo E+P 1,54 ± 1,01 0,75 ± 0,27 -0,80 ± 0,95 0,072 
(8) 

Grupo E+P+A 

D..22 
0,73 ± 0,17 0,74 ± 0,25 O,01±O,17 0,891 

+/- indica aumento ou redução; aprofile testo Número de mulheres entre parênteses. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E: estradiol; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 
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Tabela 21. Análise da expressão do RNAm do gene APOE (Média ± DP) em 
células mononucleares periféricas das mulheres hipercolesterolêmicas em pós
menopausa portadoras do genótipo E3/E4, antes e após os diferentes 
eSquemas terapêuticos. 

Esquemas 
Basal Após tratamento Variação p8 

terapêuticos 

Grupo A 1,10±O,61 0,65 ± 0,22 -0,45 ± 0,67 0,065 
(7) 

Grupo E+A 
0,74 ± 0,14 0,744 ± 0,46 0,004 ± 0,42 0,644 

(6) 

Grupo E 0,91 ± 0,32 0,80 ± 0,18 -0,11 ± 0,29 0,584 
(5) 

Grupo E+P 0,87 ± 0,69 0,74 ± 0,23 -0,13 ± 0,53 0,941 
(5) 

Grupo E+P+A 
!.§ 

0,73 ± 0,06 0,66 ± 0,12 -0,07 ± 0,09 0,097 

+/- indica aumento ou redução; aProfile testo Número de mulheres entre parênteses. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E: estradiol; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 
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Tabela 22. Análise das variações dos valores de expressão do RNAm do gene 
APOE (Média ± DP), em células mononucleares periféricas das mulheres 
hipercolesterolêmicas em pós-menopausa portadoras dos genótipos E3/E3 e 
E3/E4, após tratamento, de acordo com os diferentes grupos de esquemas 
tera~êuticos. 

Esquemas 
Genótipos 

terapêuticos E3/E3 E3/E4 
pa 

(51 ) {29~ 

Grupo A 
-0,16 ± 0,41 (10) -0,45 ± 0,67 (7) 0,294 

Grupo E+A 
-0,19±0,26 (11) 0,004 ± 0,42 (6) 0,643 

Grupo E 
-0,02 ± 0,49 (11 ) -0,11 ± 0,29 (5) 0,491 

Grupo E+P 
-0,80 ± 0,95 (8) -0,13 ± 0,53 (5) 0,172 

Grupo E+P+A 
0,01 ± 0,17 (11 ) -0,07 ± 0,09 (6) 0,233 

+/- indica aumento ou redução; 'Teste t de Student. Número de mulheres entre parênteses. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E:estradiol; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 

4.5. Estudos de correlação 

Foram realizados estudos de correlação entre as taxas de expressão do 

RNAm do gene APOE e os valores dos parâmetros lipídicos séricos. 

Na tabela 23, são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson 

(I) entre a taxa de expressão do RNAm do gene APOE e os valores dos 

parâmetros lipídicos no período basal. Não houve correlação significativa 

(p>ü ,05) entre as variáveis analisadas no grupo total (n=87) das mulheres 

hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

Os coeficientes de correlação entre as variações percentuais da taxa de 

expressão do RNAm do gene APOE e as variações percentuais das 

concentrações séricas dos lipídeos para cada esquema terapêutico 
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separadamente são apresentados na tabela 24. Nas pacientes tratadas com 

estradiol (Grupo E) houve correlação positiva entre a variação percentual da taxa 

de expressão do RNAm do gene APOE e a variação percentual da 

concentração sérica do CT (r.=0,47571 e ,0=0,0395), e do LDL-C (r.=0,62470 e 

,0=0,0042), apresentados respectivamente nas figuras 8 e 9. 

Tabela 23. Coeficientes de correlação entre as taxas de expressão do RNAm 
do gene APOE e os parâmetros lipídicos basais em mulheres 
hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

Parâmetros 
Expressão basal RNAm APOE 

lipídicos basais (87) 
(mg/dL) 

r p 

CT 0.06721 0.5362 

TG -0,16980 0,1159 

HDL-C -0,04100 0,7062 

LDL-C 0,15921 0,1408 

VLDL-C -0,16980 0,1159 

apo A-I 0,02761 0,7996 

apo B-100 0,05160 0,6350 
Número de mulheres entre parênteses. r= coeficiente de correlação de Pearson. 
CT: colesterol total ; TG: triglicerídeos; HDL-C: colesterol da HDL; LDL-C: colesterol da LDL; 
VLDL-C: colesterol da VLDL; apo A-I: apolipoproteína A-I ; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 
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Tabela 24. Coeficientes de correlação entre as variações (%) da expressão do 
RNAm do gene APOE e dos parâmetros lipídicos em mulheres 
hipercolesterolêmicas em pós-menopausa tratadas com diferentes esquemas 
tera.e.êuticos. 

Parâmetros 
lipídicos 
(% de variação) 

r= 
CT 

p= 

r= 
TG 

p= 

r= 
HOL-C 

p= 

r= 
LOL-C 

p= 

r= 
VLOL-C 

p= 

r= 
apo A-I 

p= 

r= 
apo 8-100 

p= 

Grupo 
A 

D.Z2 
-0,09443 

0,7185 

-0,21858 

0,3993 

-0,01611 

0,9511 

0,01008 

0,9694 

-0,21858 

0,3993 

0,23178 

0,3707 

-0,11513 

0,6599 

Expressão basal RNAm APOE 
(% de variação) 

Grupo 
E+A 

D..ê2 
0,12707 

0,6154 

-0,23493 

0,3480 

-0,01899 

0,9404 

0,16461 

0,5140 

-0,23493 

0,3480 

-0,33150 

0, 1790 

0,05815 

0,8187 

Grupo 
E 

DEl 
0,47571 

0,0395 

0,07690 

0,7544 

-0,41254 

0,0792 

0,62470 

0,0042 

0,07734 

0,7530 

0, '17655 

0,4697 

0,22009 

0,3653 

Grupo 
E+P 

L!22 
-0,41461 

0, 1244 

0,10569 

0,7077 

-0,27662 

0,3183 

-0,46689 

0,0793 

0,10300 

0,7149 

0,46929 

0,0776 

-0,31870 

0,2470 

Número de mulheres entre parênteses. r= coeficiente de correlação de Pearson. 

Grupo 
E+P+A 

D..ê2 
0,22946 

0,3597 

0,26802 

0,2822 

-0,06135 

0,8089 

0,11757 

0,6422 

0,26802 

0,2822 

0,17753 

0,4810 

-0,11584 

0,6472 

CT: colesterol total; TG: triglicerídeos; HDL-C: colesterol da HDL; LDL-C: colesterol da LDL; 
VLDL-C: colesterol da VLDL; apo A-I: apolipoproteína A-I; apo 8-100: apolipoproteína 8-100. 
Grupo A: atorvastatina; Grupo E+A: atorvastatina e estradiol; Grupo E: estradiol; Grupo E+P: 
estradiol e acetato de noretisterona; Grupo E+P+A: atorvastatina, estradiol e acetato de 
noretisterona. 
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Figura 8: Representação gráfica da correlação dos valores da variação (%) entre as taxas de 
expressão do RNAm do gene APOE e a concentração sérica do colesterol total , no grupo de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa tratadas com estradiol (n=19). 
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Figura 9: Representação gráfica da correlação dos valores da variação (%) entre as taxas de 
expressão do RNAm do gene APOE e a concentração sérica do LDL colesterol, no grupo de 
mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa tratadas com estradiol (n=19). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Tratamentos e lipídeos plasmáticos 

No presente estudo, verificou-se que a TRH resultou em redução 

significativa das concentrações séricas do colesterol total, LOL-C e apo 8. A 

redução das concentrações do colesterol total , LOL-C e apo 8 no plasma 

provavelmente deveu-se ao aumento da expressão dos receptores de LOL 

hepáticos induzido pelo estrógeno (Christiansen, 1997; Godsland, 2001) e por 

progestinas (Lobo, 1991; Tikkanen, 1996; Ódmark et aI., 2004). 

Quanto ao HOL-C sérico, houve aumento após o tratamento com estradiol 

(Grupo E) e diminuição após o tratamento com estradiol e acetato de 

noretisterona (Grupo E+P) . Resultados similares foram observados por 

Oorangeon et aI., (1992) e Walsh et aI. (1993). Por outro lado, a combinação de 

17-beta-estradiol e NETA causou a diminuição do HOL-C em mulheres em pós

menopausa (Munk-Jensen et aI., 1994; Ylikorkala et aI., 2000). 

A elevação de HOL-C provavelmente resulta do aumento da síntese de apo 

A-I combinada a da diminuição da atividade da lipase hepática induzidos pelos 

estrógenos (Paganini-Hill et aI., 1996). Por outro lado, a progestina estimula da 

atividade da LH e aumenta o catabolismo das HDL (Rosano e Panina, 1999). 

Em nosso estudo, o tratamento com estradiol não modificou 

significativamente as concentrações séricas de triglicerídeos e VLOL-C, mesmo 

quando associado com a progestina. Por outro lado, outros estudos relataram 

aumento nas concentrações séricas de triglicerídeos de 24% a 67% (Miller et 

aI., 1991; Lobo et aI., 1994; Farish et aI., 1996; Landenpara et aI., 1996; 

Rosenson et aI., 1998). O aumento de triglicerídeos plasmáticos se deve ao 

estimulo da secreção hepática de VLOL por estrógenos (Writing Group for the 

PEPI Trial, 1995; Christiansen, 1997; Shiraki et aI., 1997). 

No nosso estudo, foi observado que as mulheres que fizeram uso da 

atorvastatina associada ou não a TRH , apresentaram as maiores reduções nas 

concentrações séricas de colesterol total, LOL -C e apo 8-100 quando 
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comparadas as que receberam somente a TRH. As pacientes que fizeram uso 

de atorvastatina combinada com estradiol e NETA (Grupo E+P+A) 

apresentaram as maiores médias de redução para os valores de CT, LoL-C, 

apo 8-100, TG e VLoL-C. A atorvastatina isolada ou combinada com TRH não 

modificou as concentrações sé ricas de HoL-C. 

Os estrógenos parecem atuar em sinergismo com os inibidores da HMG

CoA redutase como indutores da expressão de RLoL (Christiansen, 1997). 

Esse efeito pode ser observado no nosso estudo, pela significativa redução de 

LO L-C sérico obtida entre as pacientes tratadas com atorvastatina em 

combinação com estradiol (Grupo E+A) e estradiol mais NETA (Grupo E+P+A) . 

Embora se observem melhores resultados na redução da colesterolemia 

com o uso de uma vastatina em combinação com TRH, é consenso atual que 

deve ser empregada a menor dose possível de hormônios, pelo espaço de 

tempo mais breve possível, durante o período em que ainda estiverem 

ocorrendo os sintomas da transição para a fase da menopausa (Hulley e Grady, 

2004). 

Os resultados deste trabalho e as evidências encontradas em diversos 

estudos reforçam a idéia de que a escolha do esquema de TRH a ser utilizado 

para cada mulher deverá ser efetuada de forma individualizada, de modo a 

considerar os riscos e benefícios para cada paciente. Como exemplo disso, nas 

mulheres que apresentam hipertrigliceridemia, a reposição estrogênica oral 

deve ser feita com cautela, pois pode desencadear elevação importante dos 

triglicerídeos, às vezes para concentrações superiores a 1000 mg/dL, 

aumentando o risco do aparecimento de crises de pancreatite aguda (Schoen e 

Cotran, 1996). 

5.2. Polimorfismo do gene APOE 

As freqüências dos alelos do gene APOE nas mulheres do nosso estudo 

foram semelhantes às descritas previamente em indivíduos hiperlipidêmicos da 

população brasileira (f2: 0,08; f.3: 0,81; f.4: 0,11) (Otta et ai., 1996, Salazar et 

,~ , n i r I~, 
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ai. , 2000b), e em outras populações caucasóides (E2: 0,08; E3: 0,78; E4: 0,14) 

(De Knijff et ai. , 1994; Mahley e Rall , 1995; Siest et ai. , 1995; Lahoz et ai., 1996; 

Gerdes et aI., 1996) . 

Nas mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa deste trabalho, o 

polimorfismo do gene APOE não foi associado com variações nas 

concentrações basais dos parâmetros do perfil lipídico (Tabela 12). Esses 

resultados encontram-se em concordância com dados do estudo realizado com 

mulheres finlandesas em pós-menopausa histerectomizadas (Karjalainen et ai., 

2000a). 

A falta de associação entre os genótipos APOE e as concentrações séricas 

dos parâmetros do perfil lipídico basal também foi observada em mulheres 

japonesas em pós-menopausa (Somekawa e Wakabayashi , 1998). E variações 

nas concentrações basais apenas dos TG, HDL-C e apo A-I também não foram 

associadas com o polimorfismo APOE em outro estudo com mulheres 

japonesas em pós-menopausa (Tsuda et ai., 2001). 

Em outros estudos, o genótipo E3/E4 foi associado com maiores valores 

sé ricos de colesterol total, LDL-C e apo 8-100 em mulheres espanholas em 

pós-menopausa (Tolosa et ai., 2001) ou finlandesas (Heikkinen et ai., 1999). 

Além disso, foi verificado que o alelo E4 parece estar associado ao início 

precoce da menopausa em mulheres iranianas (Koochmeshgi et ai., 2004). 

O efeito do polimorfismo do gene APOE sobre as concentrações basais de 

colesterol total , LDL-C e apo 8 verificado em mulheres caucasóides que se 

encontravam em idade fértil (Larson et aI. , 2000; Pallaud et ai., 2001; Frikke

Schmidt et aI. , 2000) nem sempre é observado em mulheres em pós

menopausa. Portanto, é possível que a hipercolesterolemia induzida pela 

redução de estrógenos no período de pós-menopausa exerça um efeito maior 

que o atribuído ao polimorfismo do gene APOE. 

Neste estudo, o polimorfismo do gene APOE não foi associado com 

variações no perfil lipídico sérico após o tratamento com TRH. Resultados 
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similares foram observados em outro estudo (Karjalainen et aI., 2000b), porém 

os efeitos do polimorfismo APOE sobre a resposta a TRH tem sido variáveis. 

Karjalainen e colaboradores estudaram 79 mulheres finlandesas em pós

menopausa tratadas com terapia de reposição com estrógenos por seis meses 

e verificaram redução no LOL-C plasmático foi associada com variações na 

concentração de estrógeno sérico, mas não foi modificada pelo polimorfismo 

APOE (Karjalainen et aI., 2000b) . 

Em mulheres japonesas, não foram observadas diferenças nos triglicerídeos 

séricos entre as portadoras dos diferentes genótipos APOE após tratamento por 

seis meses com a combinação de CEE (0,625 mg/dia) e MPA (2,5 mg/dia). 

Contudo, as portadoras do alelo E2 (genótipos E2/E2 e E2/E3), apresentaram 

os menores valores nas concentrações de colesterol total, LOL-C, apo 8 e apo 

E plasmáticas (Somekawa e Wakabayashi, 1998). 

Também em outro estudo com mulheres japonesas, em que foram tratadas 

por doze meses com TRH (CEE, 0,625 mg/dia e MPA, 2,5 mg/dia) , não foram 

observadas diferenças significantes nas concentrações séricas pós-tratamento 

de colesterol total , LOL-C e triglicerídeos entre as portadoras dos genótipos 

E3/E4 e E4/E4. Entretanto, foram observados decréscimos significantes de 

colesterol total e LOL-C séricos nas portadoras dos genótipos E2/E2, E2/E3 e 

E3/E3 (Tsuda et ai. , 2001). 

Tolosa e colaboradores verificaram que mulheres espanholas em pós

menopausa portadoías do genótipo E2/E3 apresentavam maiores 

concentrações séricas de triglicerídeos, três meses após tratamento com 

estrógenos, em comparação com as portadoras dos genótipos E3/E3 e E3/E4 

(Tolosa et aI., 2001). 

No presente trabalho, nas mulheres em pós-menopausa tratadas com 

atorvastatina combinada ou não com TRH não foram observadas diferenças de 

resposta terapêutica entre os genótipos E3/E3 e E3/E4, com exceção de uma 

discreta diferença na variação dos triglicerídeos e VLOL-C após o tratamento 

com atorvastatina associada com estradiol. Enquanto que houve redução de 
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36,6% desses lipídeos nas mulheres portadoras de E3/E3, as portadoras do 

genótipo E3/E4 tiveram aumento de 17,9% (Tabela 14). 

A associação entre o genótipo E3/E4 e o aumento nas concentrações séricas de 

triglicerídeos e VLDL-C, após o tratamento com atoNastatina e estradio! (Grupo E+A), 

foi observado anteriormente em um grupo menor de pacientes tratadas com o 

mesmo esquema terapêutico (Issa et ai., 2003a; Issa et aI., 2003b). 

O provável mecanismo pelo qual as isoformas de apo E modulam a 

resposta às vastatinas está relacionado com as diferenças de afinidade das 

isoformas pelos seus receptores hepáticos. Como visto anteriormente, as 

lipoproteínas que contém apo E4 são captadas mais eficientemente pelo fígado 

que aquelas que contém apo E3 e apo E2. Portanto, os portadores de apo E4 

tem maior concentração intra-hepática de colesterol e, consequentemente 

menor atividade da enzima HMG-CoA redutase intracelular. Em contraposição, 

os portadores de apo E2 tem maior atividade de HMG-CoA redutase 

intracelular. Assim , a atividade basal de HMG-CoA redutase é menor nos 

portadores de apo E4 que nos portadores de apo E2. Consequentemente, as 

vastatinas tem menor efeito sobre a HMG-CoA redutase nos portadores de apo 

E4, e maior nos portadores de apo E2 (Siest et aI., 2003) . 

É conhecido que a presença do alelo ê4 é um importante fator de risco para 

o desenvolvimento de DAC (Leon et aI., 2004), tanto pela influência que exerce 

sobre o perfil lipídico basal (Davignon et aI., 1988; Stengard et ai. , 1995; Siest et 

ai., 1995; Stengard et aI., 1996), como pelo pior prognóstico na resposta a 

terapia hipolipemiante com atorvastatina observado em homens (Pedro-Botet et 

aI. , 2001) , em mulheres japonesas em pós-menopausa tratadas com TRH 

combinada, de CEE com MPA (Tsuda et ai., 2001), e em finlandesas tratadas 

com valerato de estradiol e acetato de ciproterona (Heikkinen et aI., 1999) . 

Além disso, é possível que a expressão aumentada de receptores de LDL, 

induzida pelo estradiol , esteja deficiente nas mulheres em pós-menopausa 

portadoras de apo E4 (Lehtimaki et aI. , 2002). 
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A apo E inibe a lipólise mediada pela LPL. de triglicerídeos das LRT e esta 

ação é dependente do conteúdo dos resíduos de arginina na apo E. 

Considerando que a apo E4 tem maior teor de arginina (Arg nos códons 112 e 

158) que a apo E3 (Cis no códon 112, Arg no códon 158) e a apo E2 (Cis nos 

códons 112 e 158), é de se esperar que os portadores de apo E4 apresentem 

maior inibição da LPL e consequentemente maior concentração de LRT e de 

triglicerídeos no plasma (Rensen e van Berkel , 1996). 

Com bases nessas considerações, a presença de apo E4 parece contribuir 

para o desenvolvimento de hipertrigliceridemia moderada, um fator de risco 

independente de DAC, durante a TRH associada com atorvastatina nas 

mulheres em pós-menopausa. 

5.3. Expressão do gene APOE 

Neste estudo, não foram observadas diferenças na expressão basal de 

RNAm do gene APOE nas células mononucleares do sangue periférico entre as 

mulheres portadoras dos genótipos E2/E3, E3/E3 e E3/E4 (Tabela 18). 

Resultado similar foi observado em estudos de macrófagos humanos cultivados 

na ausência de LDL-acetilada (LDL-ac) (Cullen et aI., 1998). 

Ao avaliar a expressão do RNAm do gene APOE em células mononucleares 

periféricas após o tratamento com os diferentes esquemas terapêuticos, 

observou-se que a administração isolada da atorvastatina (Grupo A) ou em 

combinação com estradiol (Grupo E+A) causou diminuição significativa na 

expressão gênica. Esses resuttacbs sugerem que a atorvastatina tem efeito inibitório 

sobre a expressão do gene APOE e que esse efeito é intensificado na presença de 

estradioL Esse efeito não foi observado quando a atorvastatina foi utilizada em combinação 

com estradiol e NETA (Tabela 19). 

Até o momento, existem poucos trabalhos disponíveis na literatura que 

estudaram os efeitos das vastatinas sobre a expressão do gene APOE em 

células mononucleares periféricas ou em macrófagos. 
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Castilho e colaboradores realizaram experimentos in vitro com a linhagem 

THP-1 de macrófagos em cultura e verificaram que a expressão do RNAm do 

gene APOE foi diminuída sob efeito da atoNastatina e da cerivastatina (Castilho 

et aI., 2003). Adicionalmente, foi verificado que essas vastatinas provocaram 

diminuição na expressão gênica da APOE de modo independente da presença 

ou ausência de colesterol no meio de cultura. 

Llaverias e colaboradores utilizando macrófagos THP-1 expostos a LDL

oxidada (LDL-ox) verificaram que, na presença de atoNastatina, houve 

diminuição na expressão do RNAm do gene APOE medida por RT-PCR. 

Segundo os autores, a redução na expressão gênica pode ter resultado da 

menor concentração intracelular de ésteres de colesterol provocada pela 

diminuição na expressão da enzima intracelular FABP (Fatty Acíd Binding 

Protein) e da proteína de superfície celular CD68 (Scavenger Receptor de 

Classe O) (Llaverias et aI., 2004). 

A inibição da expressão do RNAm do gene APOE induzida pelo tratamento 

com atoNastatina isolada ou em combinação com estradiol, encontrada em 

nosso trabalho, pode ser um reflexo da redução do conteúdo de colesterol 

esterificado no interior da célula mononuclear periférica, como foi obseNado em 

estudos realizados com macrófagos derivados de monócitos humanos in vitro 

(Bernini et aI., 1995; Cignarella et aI., 2005). 

Foi sugerido que a redução do colesterol esterificado intracelular nas células 

mononucleares induzida pela atoNastatina (Bocan et aI., 1998) resulta da 

diminuição na atividade da enzima acil coenzima A-acil transferase (ACAT). A 

ACAT é a responsável pelo controle do depósito intracelular de colesterol livre e 

que tem um papel fundamental no processo do efluxo do colesterol (Tabas, 

1995). 

Além disso, a atoNastatina pode também diminuir a expressão dos 

receptores de membrana do tipo scavenger receptor nas células 

mononucleares, diminuindo a captação no plasma de colesterol oriundo das 
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partículas de LDL modificadas (LDL-ox e LDL-ac), que são mais aterogênicas 

que a partícula de LDL nativa (Sakai et aI., 1997; Bellosta et aI., 1998) . 

McCrohon e colaboradores observaram que o 17 -beta-estradiol e a 

progesterona promovem a diminuição da concentração intracelular de colesterol 

esterificado em células mononucleares periféricas isoladas de mulheres 

(McCrohon et ai., 1999). 

Napolitano e colaboradores (2001) demonstraram que a diminuição da 

concentração intracelular de colesterol esterificado induzida pelo 17 -beta

estradiol em células mononucleares periféricas humanas estava relacionada 

com o aumento da atividade da colesteril éster hidrolase (CEH) (Napolitano et 

aI., 2001). Essa enzima é responsável pela geração de colesterol livre e que 

contribui no pelo processo do efluxo do colesterol (Sulistiyani, 1997). 

Em nosso estudo, foram observadas correlações positivas pós-tratamento 

entre as variações de expressão do RNAm do gene APOE e as variações do 

colesterol total e LDL-C plasmáticos, no grupo de mulheres tratadas com 17-

beta-estradiol (Tabela 24). Esses resultados indicam que a ação do estradiol 

sobre a expressão dos RLDL, e conseqüente redução dos ésteres de colesterol 

intracelular, resultam na inibição da expressão do RNAm do gene APOE da 

célula mononuclear. 

Em conseqüência à redução na concentração intracelular do colesterol 

esterificado, pode então haver modificação na expressão das proteínas 

envolvidas no processo do transporte reverso do colesterol, entre as quais está 

a apo E (Sone et aI., 2004). 

Estudos tem mostrado que a apo E modula o metabolismo do colesterol 

celular facilitando o efluxo do colesterol. Em estudo com macrófagos derivados 

de monócitos, foi demonstrado o efluxo de colesterol em partículas que contém 

apo E, mesmo na ausência de aceptores de colesterol externos (Zhang et aI. , 

1996). 

Os macrófagos derivados de camundongos knockout para o gene APOE 

(apo E -j -) exibem capacidade diminuída de efluxo do colesterol e outros 
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lipídeos comparados com os camundongos selvagens (Mazzone, 1996; Langer 

et ai., 2000). Além disso, o aumento da concentração intracelular de colesterol 

livre estimula a transcrição de apo E em macrófagos e adipócitos (Mazzone et 

ai., 1989). Essas observações indicam que há um sensor molecular que regula 

a expressão tecido-especifica do gene APOE em resposta ao teor de lipídeos. 

Laftitte e colaboradores, demonstraram que os receptores nucleares Liver X 

receptor (LXR) e seus ligantes oxiesterois são os reguladores chaves da 

expressão APOE em macrófagos e adipócitos. Segundo os autores, as vias de 

sinalização do LXR tem papel central no controle do efluxo do colesterol através 

da regulação coordenada da expressão dos genes APOE, ABCA 1 e ABCG1 

(Laffitte eta/., 2001). 

Recentemente foi observado que as vastatinas inibem o efluxo do colesterol 

e a expressão de genes alvo do LXR em células THP-1 e macrófagos humanos 

pela inibição da síntese de ligantes oxiesterois do LXR (Wong et aI., 2004) . 

Com base nessas evidencias, é possível que a ação da atorvastatina sobre 

a expressão do RNAm do gene APOE seja modulada pelos LXR em resposta 

ao conteúdo intracelular de ésteres de colesterol. Entretanto, mais estudos são 

necessários para comprovar essa hipótese. 

Quando se analisou a influência do polimorfismo do gene APOE sobre a 

expressão do RNAm do gene APOE, foi observado que as mulheres portadoras 

do genótipo E3/E3 tratadas com atorvastatina e estradiol apresentaram redução 

significativa na expressão gênica (Tabela 20), o que não foi encontrado nas 

portadoras do genótipo E3/E4 (Tabela 21). Esses resultados sugerem que a 

redução na expressão gênica APOE induzida pelo tratamento com atorvastatina 

combinada com estradiol parece estar relacionada ao genótipo APOE nas 

mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa. 

Em estudo realizado por Cullen e colaboradores, utilizando macrófagos 

humanos expostos à LDL-ac, foi observado que a expressão de RNAm do gene 

APOE foi maior em macrófagos obtidos de portadores do genótipo E4/E4, e 

menor nos portadores do genótipo E2/E2. Ao analisar o conteúdo intracelular de 
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colesterol, os autores observaram que a taxa de efluxo do colesterol foi maior 

nas células E2IE2 e menor nas células E4/E4 (Cullen et aI., 1998). 

Os resultados desse, e de outros estudos indicam que as taxas de 

expressão de RNAm do gene APOE, e a síntese de apo E, são reguladas pelo 

conteúdo de colesterol no interior da célula mononuclear (Mazzone, 1996; 

Cignarella et aI., 2005). 

Dessa forma, o polimorfismo APOE tem um efeito importante na regulação 

da expressão do RNAm do gene APOE em macrófagos, que é acentuado pelo 

tratamento com potentes agentes hipolipemiantes tais como a atorvastatina, ou 

o estradiol utilizado na TRH em mulheres em pós-menopausa. 

Os resultados deste trabalho contribuem para a melhor compreensão do 

papel do gene APOE nos mecanismos de resposta do perfil lipídico sé rico a 

agentes hipolipemiantes em mulheres durante o período da pós-menopausa. A 

elucidação desses mecanismos poderá auxiliar na adequação do tratamento de 

mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa pelo aumento da eficácia e 

da segurança terapêuticas. Assim como, também poderá contribuir para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. 

Isto também vêm de encontro com o desafio que nossos colegas 

profissionais Farmacêuticos-Bioquímicos atualmente encontram nesta era pós

genoma para alcançar os meios terapêuticos mais adequados, ou seja, com a 

maior especificidade, menor efeito adverso e dose individualizada ao tratamento 

indicado. Isto só será possível quando se estiver bem conhecida a relação entre 

os genes e suas influências exercidas na resposta ao medicamento. E sem 

dúvida, se o diagnóstico precoce e mais adequado das doenças relacionadas 

forem previamente realizados, será cumprido o objetivo de promoção do bem 

estar do doente. 
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6. CONCLUSÕES 

1. A atorvastatina combinada ou não com a terapia de reposição hormonal 

reduz significativamente as concentrações séricas do colesterol total e LDL 

colesterol em mulheres em pos-menopausa; 

2. O polimorfismo Hhal do gene APOE não está associado com variações no 

perfil lipídico sé rico em mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, 

antes e após tratamento com atorvastatina associada ou não com a terapia 

de reposição hormonal; 

3. O polimorfismo Hhal do gene APOE não está associado a diferenças na 

expressão basal do RNAm do gene APOE em células mononucleares do 

sangue periférico de mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa; 

4. A atorvastatina isolada ou combinada com estradiol reduz a expressão do 

RNAm do gene APOE em células mononucleares do sangue periférico de mulheres 

hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, e esse efeito está associado ao 

genótipo E3lE3; 

5. A diminuição da colesterolemia no plasma em resposta ao tratamento com 

estradiol é um fator importante para a redução da taxa de expressão do 

RNAm do gene APOE em células mononucleares do sangue periférico de 

mulheres hipercolesterolêmicas em pós-menopausa, durante a terapia de 

reposição hormonal. 
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