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57094 - Avaliação do perfil lipídico em mulheres com obesidade grave com e sem
polimorfismo do gene TAS1R2
Objetivos
Avaliar o perfil lipídico em mulheres com obesidade grave genotipadas para o gene
TAS1R2 rs35874116.

Características antropométricas e laboratoriais da população estudada (mediana e intervalo
interquartilar).

Métodos
Trata-se de um estudo analítico transversal, com 70 mulheres com obesidade grau
III. Foi analisado o polimorfismo do gene TAS1R2 rs35874116, onde “T” é o alelo
selvagem e “C”, o mutado. As pacientes foram distribuídas em dois grupos de
acordo com a presença ou não do alelo de risco. Foram analisadas variáveis
laboratoriais associadas com o perfil lipídico (colesterol total, high density
lipoproteins (HDL), low density lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein
(VLDL), triglicerídeos (TG)). As análises estatísticas foram realizadas por meio do
software SPSS versão 21.0, considerando p<0,05.
Resultados
Homozigotos selvagens apresentaram maiores concentrações plasmáticas de TG e
VLDL quando comparados às participantes com polimorfismo do gene TAS1R2. Não
houve diferença nos demais indicadores entre os grupos.
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Legenda: IMC: índice de massa corporal; PC: perímetro de cintura; PQ: perímetro de quadril; RCQ: razão
cintura/quadril; CT: colesterol total; LDL: low density lipoprotein; HDL: high density lipoprotein; VLDL: very
low density lipoprotein; TG: triglicerídeos. Mann-Whitney para comparação entre genótipos, considerando
p-valor<0,05.

Conclusão
A ausência do polimorfismo esteve associada com risco de dislipidemias. Mais estudos são
necessários para verificar a existência de relação entre o polimorfismo do TAS1R2 e indicadores
associados a doenças cardiovasculares na obesidade.
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