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RESUMO

Os estudos de polimorfismos dos genes de citocinas podem ser utilizados como uma
ferramenta de análise antropológica para determinar perfis genéticos distintos, para traçar
relações entre populações e para promover o entendimento das disparidades raciais na
susceptibilidade genética a doenças. O objetivo deste estudo foi correlacionar os
polimorfismos das citocinas, TNF-α -308, TGF-β, códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -
592, IL-6 -174, e IFN-γ +874 com a susceptibilidade e a proteção às infecções por M.
tuberculosis e M. leprae. A casuística incluiu 194 pacientes, sendo 65 com hanseníase e 129
com tuberculose. Como controles foram selecionados 168 voluntários saudáveis. Todos os
indivíduos assinaram termo de consentimento informado e o estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética local. Para a obtenção do DNA genômico e amplificação foram coletados 3-5ml de
sangue periférico, sendo utilizado na extração do DNA o kit Easy-DNA (Invitrogen). Os
SNPs dos genes das citocinas TNF-α (-308G>A), TGF-β códon 10 e 25, IL-10 (-1082G>A, -
819C>T, -592C>A), IL-6 (-174G>C) e IFN-γ (+874T>A) foram tipificados por reação em
cadeia da polimerase, empregando-se iniciadores de seqüência específica (PCR-SSP) (One-
Lambda). Utilizou-se para a análise estatística o programa GraphPad prism 5, sendo o valor
de ρ determinado através do Teste de Fisher bicaudal com significância em ρ<0,05. Durante a
comparação dos resultados entre os grupos estudados observou-se que não houve diferenças
entre as freqüências dos genótipos de TNFα. Entretanto, na análise dos genótipos de IL10,
houve uma redução da freqüência do GCC/GCC nos casos (7,1% vs 17,9%, p=0,006). Esta
redução também foi observada quando analisados os genótipos IL-6 GC (22,1% vs 32,8%,
p=0,04) e IFNγ TA (36,6% vs 51,6%, p=0,01). No entanto, as freqüências dos genótipos GG
de IL-6 (72,1% vs 57,0%, p=0,008) e AA de IFNγ (54,0% vs 41,4%, p=0,03) estavam
aumentadas nos casos. Ademais, houve uma tendência para aumento da freqüência do
CC/GC de TGFβ (7,5% vs 0,8%, p=0,06). Dessa forma pode-se concluir que os genótipos:
IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (GC) e IFN-γ (TA) conferiram efeito protetor, enquanto os
genótipos TGF-β (CC/GC), IL-6 (GG) e IFN-γ (AA) conferiram efeito de susceptibilidade
para infecção por micobactérias. Por outro lado, os alelos T no códon 10 e G no códon 25 de
TGF-β determinaram efeito protetor contra tuberculose.  Em contraste, o alelo -174G de IL-6
determinou susceptibilidade às infecções por micobactérias.

Palavras-chave: Polimorfismo. Citocinas. Micobactérias. Hanseníase. Tuberculose.



ABSTRACT

Cytokine genetic polymorphisms studies are helpful to determine diverse genetic profiles, to
correlate populations, and to promote the knowledge of ethnic influence on the genetic
susceptibility to diseases. The aim of the present study was to correlate TNF-α -308, TGF-β,
codon 10 and codon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IL-6 -174, and IFN-γ +874 polymorphisms
with the susceptibility and the protection to M. tuberculosis and M. leprae infection. The
study included 194 patients, 65 of them with leprosy and 129 with tuberculosis, and 168
healthy volunteers. The local Ethical Committee approved the study and all of the
participants consented. To DNA purification and amplification 3-5 mL of peripheral blood
was collected. An Easy-DNA (Invitrogen) kit was used to purification. Cytokines SNPs TNF-
α (-308G>A), TGF-β codon 10 and 25, IL-10 (-1082G>A, -819C>T, -592C>A), IL-6 (-
174G>C) and IFN-γ (+874T>A) were amplified by the polymerase chain reaction using
sequence-specific primers (SSP-PCR) (One-Lambda). Statistical analysis was proceeded
using GraphPad prism 5, and p values were determined by the Fisher test, with significance
when p<0.05. Frequencies of TNFα genotypes were not different among patients and controls.
However, IL-10 genotypes analyses showed a reduction on the frequency of the GCC/GCC in
patients (7.1% vs 17.9%, p=0.006). This reduction was also observed with the IL-6 GC
(22.1% vs 32.8%, p=0.04) and IFNγ TA (36.6% vs 51.6%, p=0.01) genotypes. In contrast,
the frequencies of the IL-6 GG (72.1% vs 57.0%, p=0.008) and the IFNγ AA (54.0% vs
41.4%, p=0.03) genotypes were increased in patients. Furthermore, there was a trend to an
increase in the frequency of the TGFβ CC/GC genotype (7.5% vs 0.8%, p=0.06). In
conclusion, IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (GC) and IFN-γ (TA) genotypes conferred protection
against, while TGF-β (CC/GC), IL-6 (GG) and IFN-γ (AA) genotypes determined
susceptibility to mycobacteria infection. On the other hand, T allele in codon 10 and G allele
in codon 25 of the TGF-β gene, determined protection against tuberculosis. In contrast, the
IL-6 -174G conferred susceptibility to mycobacteria infection.

Keywords: Polymorphisms. Cytokine. Mycobacteria. Leprosy. Tuberculosis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Gênero Mycobacterium

O gênero Mycobacterium é constituído por bacilos aeróbios, imóveis, não

formadores de esporos, que medem 0,2 a 0,6 μm x 1 a 10 μm. As micobactérias são

resistentes a numerosos detergentes, bem como aos corantes usuais de laboratório, devido a

sua parede rica em lipídios que torna sua superfície fortemente hidrofóbica. A parede celular

também é responsável por outras propriedades dessas bactérias, como resistência aos

antibióticos comuns, antigenicidade e agregração (COLE et al., 2001; BARKER, 2006).

A classificação das bactérias no gênero Mycobacterium baseia-se na sua resistência

aos ácidos, na presença de ácido micólico contendo 60 a 90 carbonos, que são clivados por

pirólise a metilésteres de ácidos graxos de 22 a 26 carbonos e no alto teor de guanina e

citosina (61 a 71%) no seu genoma. Algumas espécies de bactérias são parcialmente álcool-

ácido resistentes como Nocardia sp, Rhodococcus sp, Tsukamurella sp e Gordona sp, porém

elas se coram com menos intensidade, sendo suas cadeias de ácido micólico mais curtas, e seu

conteúdo G+C é menor (VISSA et al., 2001; COLE et al, 2001)

1.2 Mycobacterium leprae

O M. leprae foi descrito em 1873 pelo norueguês Gerhard H. A. Hansen. É um

bacilo álcool-ácido resistente e consiste em uma bactéria intracelular, imóvel, não formadora

de esporos e que se apresenta como bacilo reto ou ligeiramente curvado, de 1,5 a 8 µm de

comprimento por 0,2 a 0,5 µm de largura. No hospedeiro, o bacilo tem preferência pela pele e

nervos periféricos, conferindo características únicas a este microorganismo. Porém, há vários

aspectos do M. leprae a serem elucidados, seja quanto à sua transmissão e patologia, seja nos

seus aspectos epidemiológicos (MONOT et al., 2005; WALKER et al., 2006).

Nos esfregaços de pele e nos cortes histopatológicos, os bacilos são vistos isolados,

em agrupamentos variados ou em arranjos denominados globias, peculiares ao M. leprae, que

resultam da união de bacilos através de uma substância chamada gléia. Esta micobactéria

apresenta um tempo de geração de 24 horas, com divisão binária a cada 12 a 21 dias e baixa

freqüência de mutações que limitam a diversidade genética da espécie (SASAKI et al., 2001;

BRITTON et al., 2004).
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A temperatura ótima para a sua reprodução está entre 27ºC a 33ºC, o que explica

sua predileção por áreas mais frias do corpo como a pele, os nervos periféricos e a mucosa

das vias aéreas superiores. Na pele, o M. leprae se encontra preferencialmente nos

macrófagos, enquanto no tecido neural localiza-se nas células de Schwann, onde pode

permanecer por largo período de tempo sem estimular uma resposta imunológica (CONCHA

et al., 2008).

Segundo Cole et al. (2001), o genoma completo do M. leprae foi publicado em

2001. A título de comparação, enquanto o M. tuberculosis apresenta um genoma de 4.411.532

pb (pares de bases), o qual pode codificar 3.959 proteínas, o M. leprae codifica apenas 1.604

proteínas a partir de um genoma de 3.268.203 pb. Esta drástica redução e diminuição do

número de genes no M. leprae se comparado ao M. tuberculosis, afeta aspectos do seu

metabolismo, justificando a impossibilidade desse microorganismo de crescer “in vitro”.

Além disso, 50% do genoma do M. leprae é composto por pseudogenes, pedaços de DNA que

não mais são traduzidos em proteínas úteis para a bactéria (COLE et al., 2001; ARAÓZ et al.,

2006).

Durante a análise do genoma de 175 diferentes amostras de M. leprae

provenientes de 21 países representativos dos cinco continentes, verificou-se que a origem da

hanseníase seria a África Oriental/Oriente Médio. Acredita-se que o M. leprae tenha se

propagado pelo mundo através de sucessivas migrações que se iniciaram a partir das guerras

pré-idade média e posteriormente com o colonialismo e o comércio de escravos (MONOT et

al., 2005).

1.3 Mycobacterium tuberculosis

O M. tuberculosis foi identificado por Robert Koch em 1882. Considerado a

espécie-tipo do gênero Mycobacterium, é composto por um complexo constituído das

seguintes espécies: M. tuberculosis, M. bovis, M. canetti e M. africanum. O M. microti

também faz parte do complexo, sendo um patógeno animal. O M. tuberculosis pode ficar em

estado de dormência por longos períodos, o qual é responsável por sua reativação, sendo seu

tempo de geração longo (14 a 20 horas), e também resistente à dessecação e a ambientes

escuros, apresentando sensibilidade ao calor e radiação ultravioleta (BRASIL, 2002). É um

bacilo delgado ligeiramente encurvado de 1 a 4 μm de diâmetro, aeróbico estrito, intracelular

facultativo, não produtor de toxinas. Apresenta crescimento lento, cerca de 4 a 8 semanas



17

para formar colônias visíveis mesmo em meios de cultura especiais (ANDERSEN, 1997;

KRITSKI et al., 2000).

A parede celular do bacilo da tuberculose é composta por: ácidos micólicos,

peptideoglicano, arabinogalactano, proteínas e lipídios livres que não estão ligados

covalentemente a este esqueleto basal. O alto teor de lipídios presente na parede celular das

micobactérias, cerca de 60%, confere a estes microorganismos características como a

formação de película em meios líquidos, resistência à descoloração por álcool-ácido e a

diversos agentes químicos e antibióticos (MANZANO, 1998; DUCATI et al., 2005).

1.4 Aspectos epidemiológicos

1.4.1 Hanseníase

Caracterizada como um problema de saúde pública mundial, a hanseníase em 2008

apresentou 249.007 casos novos notificados em 121 países, dos quais 134.184 (54%) foram

detectados na Índia, sendo o país com maior número de casos novos, seguido do Brasil, com

39.047 (15%), e da Indonésia, com 17.441 (7%) (BRASIL, 2010).

O Brasil possui 80% de todos os casos do continente americano e um coeficiente

de detecção de 2,11 por dez mil habitantes. Na população brasileira, a hanseníase apresenta

tendência decrescente nos coeficientes de detecção, mas ainda com patamares elevados nas

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas regiões concentram 53,5% dos casos

detectados em apenas 17,5% da população brasileira (BRASIL, 2010). Em números absolutos,

o Brasil teve 51.900 casos novos da doença em 2003, 50.565 em 2004, 48.448 em 2005,

43.642 em 2006, 40.126 em 2007 e 39.047 em 2008. Dados preliminares de 2009 mostram

que já foram notificados 32.022 casos novos, de acordo com o Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010).

No Ceará, a doença é considerada endêmica. Em 2009, foram diagnosticados

1.952 casos novos, alcançando um coeficiente de detecção geral de 22,8/100.000 habitantes e

de 4,6/100.000 habitantes em menores de 15 anos (CEARÁ, 2010). Durante o ano de 2009,

apresentaram altos coeficientes de detecção geral os seguintes municípios: Fortaleza, com

27,9/100.00 habitantes, Caucaia 17,6/100.00, Maracanaú 33,2/100.00, Sobral 52,1/100.000,

Iguatu 84,4/100.000, Juazeiro do Norte 27,2/100.000 e Crato 27,4/100.00 (CEARÁ, 2010).
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1.4.2 Tuberculose

No Brasil e em outros 21 países em desenvolvimento, a tuberculose é um

importante problema de saúde pública. Nesses países encontram-se 80% dos casos mundiais

da doença. Segundo estimativas, cerca de um terço da população mundial está infectada com

o M. tuberculosis, com o risco de desenvolver a enfermidade. Todos os anos são registrados

em torno de 8 milhões de novos casos e quase 3 milhões de mortes. Estima-se que no Brasil

mais de 50 milhões de pessoas estão infectadas pelo bacilo da tuberculose, sendo notificados

por ano aproximadamente 100 mil casos novos e de 5 mil a 6 mil mortes em decorrência da

doença. As estratégias do Stop TB e do plano global para combate da tuberculose definem o

que precisa ser feito para alcançar em 2015 as metas globais para o controle da tuberculose.

Estas metas são a redução em até 50% das taxas de incidência, prevalência e mortalidade até

2015, em comparação com os níveis desses dados epidemiológicos de 1990 (CAETANO,

2009; OMS, 2010).

A OMS publica anualmente um relatório global sobre o controle da tuberculose,

contendo dados de mais de 200 países, com o objetivo de monitorar os indicadores

epidemiológicos (incidência, prevalência, mortalidade) e acompanhar o nível e a tendência

mundial (BRASIL, 2009). Segundo o relatório da OMS referente ao ano de 2008, o número

de novos casos de tuberculose (TB) no mundo foi de 9,4 milhões (equivalente a 139 casos por

100.000 habitantes), onde a maior parte do número estimado de incidência de casos de TB

ocorridos em 2008 é representada pelos os seguintes continentes: a Ásia (55%) e a África

(30%). E em menores proporções as regiões do mediterrâneo com (7%), Europa (5%),

Américas (3%).

Na distribuição de casos novos por unidade federada no Brasil, observa-se que os

estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará,

Acre, Alagoas e Maranhão possuem taxas de incidência superiores a 38,2 casos por 100.000

habitantes. Os estados do Rio de Janeiro e Amazonas têm as maiores incidências com 71,7 e

66,9, respectivamente. Por outro lado, Goiás (8,6), Distrito Federal (12,0) e Tocantins (15,5)

são estados, historicamente, com menores valores de incidência no país. A região Sudeste,

principalmente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, possui a maior carga da doença no

país, enquanto que a região Norte possui a maior incidência quando comparado às demais

regiões do país (BRASIL, 2009).

Os coeficientes de incidência da doença no Ceará, segundo dados do PNCT

2008, são de 43,2 por 100.000 habitantes, sendo considerada alta. Segundo o Ministério da
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Saúde 08 municípios (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro, Crato, Itapipoca,

Itapagé) correspondem a 67% dos casos do estado (CEARÁ, 2009).

1.5 Relação infecção/doença

A tuberculose é uma doença grave transmitida de pessoa a pessoa, ao falar,

espirrar ou tossir, por meio das gotas de secreção respiratória que se propagam pelo ar, sendo

causada por um microorganismo, o M. tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch.

Essa enfermidade pode atingir todos os órgãos do corpo, em especial os pulmões. Apresenta

características peculiares em cada região, estando sua magnitude relacionada ao nível de

desenvolvimento social, à qualidade da assistência ao doente e às condições de acesso aos

serviços de saúde (CEARÁ, 2010).

A fala, o espirro, e principalmente a tosse de um doente com TB pulmonar

bacilífera, lança no ar gotículas de tamanhos variados, contendo em seu interior o bacilo. As

gotículas mais pesadas depositam-se rapidamente no solo, enquanto que as mais leves podem

permanecer em suspensão por diversas horas (BRASIL, 2005).

O bacilo é veiculado entre os contactantes e transmitido do doente ao sadio

através de dois possíveis mecanismos: a transmissão direta que é mediada por meio de

aerossóis primários, denominados gotículas de Flügge. Os núcleos secos dessas gotículas

(Núcleo de Wells), com diâmetro de até 5 μ, contendo 1 a 2 bacilos, ficam em suspensão no ar

como resultado da fala, do espirro e da tosse. Os núcleos de Wells eliminados de forma direta,

através das secreções nasofaringe de portadores bacilíferos em convivência estreita e

prolongada com pessoas suscetíveis podem atingir os bronquíolos e alvéolos, e lá iniciar a

multiplicação. As gotículas médias, na sua maioria, são retidas pela mucosa do trato

respiratório superior, e removidas dos brônquios, através do mecanismo mucociliar (BRASIL,

2002).

A transmissão indireta ocorre através de aerossóis secundários, núcleos de Wells

em suspensão nos quais os bacilos contidos no escarro são envolvidos pela poeira e resistem à

dessecação. Esta forma é de ocorrência remota, pois é necessário que o escarro do doente

repouse em local relativamente úmido e ao abrigo da luz, condições necessárias para

vitalidade da micobactéria. Estima-se que, durante um ano, numa comunidade, um indivíduo

bacilífero poderá infectar, em média, de 10 a 15 pessoas. O M. tuberculosis dissemina-se
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quase exclusivamente pela aerossolização das secreções respiratórias contaminadas com a

micobactéria (BRASIL, 2002; ROUQUAYROL, 2003).

 Na evolução da doença tuberculosa, um período crucial é durante a penetração do

bacilo no organismo e o aparecimento da TB, doença chamado de infecção latente por M.

tuberculosis, ou Tuberculose latente (TBL). Este período oferece a oportunidade para a

adoção de medidas medicamentosas, que são denominadas atualmente de tratamento da TBL,

em substituição ao termo anteriormente utilizado, quimioprofilaxia (SOCIEDADE

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2009).

A hanseníase representa um processo infeccioso crônico de elevada magnitude.

Apesar disto, de uma forma ampliada, o caráter de doença negligenciada compromete

sistematicamente o seu controle. É causada pelo M. leprae e acomete preferencialmente pele e

nervos periféricos, com um grande potencial para desenvolver incapacidades físicas, que

podem evoluir para deformidades visíveis (CEARÁ, 2008).

O homem é considerado o único reservatório natural do M. leprae, apesar de haver

relato de animais selvagens naturalmente infectados, como tatus e macacos (MEYERS et al.,

1992). As vias aéreas superiores representam a principal via de entrada e de eliminação do M.

leprae. Soluções de continuidade na pele também podem ser portas de entrada da infecção.

As secreções orgânicas como leite, esperma, suor e secreção vaginal podem eliminar o bacilo,

mas não possuem importância na disseminação da infecção (BRITTON et al., 2004;

CONCHA et al., 2008).

Segundo Francheschi et al. (2009), a hanseníase é uma doença multifatorial

complexa, pois o desenvolvimento da infecção e das formas clínicas, após o contato com o

bacilo, está sob o controle de fatores físicos e ambientais, além de fatores genéticos do

hospedeiro que exercem uma importante função em determinar a ocorrência da infecção e sua

evolução clínica e imunológica.

O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas pode variar de dois a

mais de dez anos, em média dois a cinco anos. As manifestações decorrentes da afinidade do

bacilo para os nervos periféricos podem ocorrer silenciosamente e podem ser notadas apenas

quando começam a incomodar a pessoa no desenvolvimento de suas atividades diárias

(CEARÁ, 2008).
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1.6 Resposta imunológica

A imunidade inata está envolvida na participação da resposta imunológica contra

micobactérias que se inicia com o reconhecimento e resposta a patógenos por células

dendríticas e macrófagos, através de receptores de reconhecimento padrão, tais como: família

de receptores Toll-like, DC-sign e receptores de manose dentre outros (OTTENHOFF et al.,

2005; RYFFEL et al., 2005).

As células dendríticas estão engajadas na indução de células T devido à produção

de IFNγ, e expressão de moléculas co-estimulatórias, enquanto macrófagos são envolvidos

principalmente na formação do granuloma (GIACOMINI et al., 2001), no qual células T,

fibroblastos e células epitelióides, também participam desta formação (SAUNDERS;

COOPER, 2000).

Os linfócitos ativados e macrófagos presentes no granuloma impedem a

disseminação da infecção. Células TCD4+ exercem um efeito protetor pela produção de

citocinas como o IFNγ, sendo produzido por linfócitos TCD4+, TCD8+, células NK e

macrófagos infectados pelo M. tuberculosis (FLYNN, 2004; FLYNN et al., 1993; FENTON

et al., 1997).

Entre as várias funções exercidas pelos macrófagos, destacam-se como principais:

o processamento e a apresentação de antígenos, a secreção de citocinas e a morte intracelular

de patógenos, através da atividade citotóxica ativada por citocinas, nos quais empregam

reativos intermediários do oxigênio e do nitrogênio para combater patógenos invasores do

organismo (CHIPLUNKAR, 2007).

A lise de células alvo por linfócitos T citotóxicos é mediada por perforina e

grânulos citotóxicos como granzima B, uma protease localizada em células T citotóxicas e

células“natural killer” (NK). Mediante o contato com a célula-alvo, a perforina é liberada

pelas células T citotóxicas e forma poros na membrana da célula alvo permitindo a granzima

B entrar na célula, resultando na ativação das caspases e a morte da célula-alvo. A

granulosina é outra proteína antimicrobiana usada por linfócitos T, sendo expressa na

tuberculose. Nenhuma célula NK, macrófagos e células dendríticas expressa granulosina.

Mediante a lise da célula infectada, os bacilos que escapam da ação da perforina e granulosina

são liberados podendo ser fagocitados por macrófagos recentemente ativados, os quais se

tornam mais capazes de lidar com o bacilo do que com as células anteriores (OCHOA et al.,

2001; HASHIMOTO, 2002).
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A formação e manutenção do granuloma tem como fatores essenciais a cinética da

produção e o balanço entre citocinas pró-inflamatórias como (IL-1, IL-6, IL-12 e TNF-α) e

anti-inflamatórias como (IL-10 e TGF-β) as quais são secretadas por fagócitos mononucleares

depois da exposição a antígenos bacterianos (GIACOMINI, 2001).

Há quatro décadas, o macrófago foi reconhecido como célula hospedeira primária

do M. leprae (COCHRANE, 1964) desempenhando um papel importante por vários motivos,

entre os quais se podem destacar dois. Primeiramente, tanto o M. leprae como os

componentes de sua parede celular, quando em contato com os macrófagos, estimulam a

liberação de citocinas. Em segundo lugar, os macrófagos por serem células apresentadoras de

antígenos, funcionam como ponte entre a imunidade inata e imunidade adquirida. Atualmente

é reconhecido que células de Schwan e células dendríticas também hospedam o M. leprae.

As formas clínicas da hanseníase apresentam distribuição espectral que está

associada a alterações imunológicas do hospedeiro. A classificação de Ridley e Jopling (1966)

baseia-se no critério histopatológico e sugere a possibilidade de as formas oscilarem no

espectro da doença, ora para o pólo de resistência (tuberculóide), ora para o pólo de

susceptibilidade (virchowiano, como denominado no Brasil, em substituição ao termo

“lepromatoso” da classificação original). Os subtipos são TT (tuberculóide), BT (borderline

tuberculóide), BB (borderline borderline), BV (borderline virchowiano) e VV (virchowiano)

(MENDONÇA et al., 2008).

Na forma virchowiana, as lesões caracterizam-se pelo acúmulo de macrófagos que

são incapazes de impedir a multiplicação do M. leprae. Entretanto, nas lesões da forma

tuberculóide, onde existe formação de granuloma, raramente são encontradas bactérias dentro

dos macrófagos.  Essas diferenças têm sido estudadas profundamente, mostrando haver

também distinção dos receptores celulares presentes nos macrófagos de cada forma clínica da

doença. Em um estudo que utilizou material de biópsia de pacientes portadores de hanseníase,

houve um aumento da expressão dos receptores Toll like do tipo TLR1 e TLR2 em

macrófagos e células dendríticas de lesões tuberculóides quando comparadas as lesões

virchowianas (KRUTZIK et al., 2003). Em outro estudo, os macrófagos de lesões da forma

virchowiana apresentaram alta expressão de receptor do tipo DC-SIGN quando comparadas à

forma tuberculóide (SOILLEUX et al., 2006).
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1.7 Citocinas

Durante a fagocitose do M.  tuberculosis, é disparado no macrófago um gatilho

para liberação de IL-12, responsável pela diferenciação da célula Th0 em Th1 produtoras de

IFN-γ (LIN, 1998 ; MANCA et al., 2001). Os linfócitos TCD4+ (T helper) são subdivididos

em Th1 e Th2, com atividades imunorreguladoras específicas, que são mediadas pelas

citocinas. A subpopulação Th1 produz citocinas tais como: IL-2, IFN-γ e TNF-α,

responsáveis pela manutenção da resposta imune celular. A IL-2 ativa receptores dos

linfócitos CD4+, estimulando a formação de clones celulares, responsáveis pela manutenção

da produção de citocinas e, paralelamente, estimulam células NK, que têm ação de

potencializar uma maior produção de IFN-γ (BARKER et al., 2006)

O IFN-γ age sobre macrófagos estimulando a fagocitose e os mecanismos de

ativação celular, acarretando à maior produção de TNF-α, que incrementa a ativação

macrofágica, atuando através de um mecanismo sinérgico cíclico. Sendo produzido tanto por

células TCD4+ quanto por TCD8+, o IFN-γ é considerado a citocina-chave no controle da

tuberculose, existindo evidências da produção de IFN-γ, IL-12 dependente, a partir de

macrófagos alveolares infectados com a micobactéria (ANTAS et al., 2004; BARKER et al.,

2006).

Entretanto, apesar de isoladamente ser ineficiente para controlar a infecção pelo M.

tuberculosis, o IFN-γ é considerado indispensável à resposta protetora do hospedeiro contra

este patógeno(HOLLAND, 2000), pois promove a diferenciação de células TCD4+ naïves

para o subgrupo Th1 e inibe a proliferação de células Th2 (ABBAS, 2008).

O TNF-α é uma potente citocina pró-inflamatória e imunorregulatória, que tem

papel na iniciação, regulação e perpetuação da resposta inflamatória (DE WAAL et al., 1991).

Conforme mencionado anteriormente, esta citocina pode atuar sinergicamente com o IFN-γ

para ativar macrófagos, e no impacto da instalação da doença ou resistência ao M.

tuberculosis (BERNER et al., 2005; MOHAN et al., 2001).

As citocinas IL-4, IL-5 e IL-10, produzidas pela subpopulação Th2, possuem

atividade macrofágica supressora, o que ocasiona o bloqueio da estimulação de macrófagos,

com o conseqüente desvio da resposta imunológica, contribuindo para a evolução da doença.

Adicionalmente, IL-4 estimula linfócitos B, que se tornam produtores de imunoglobulinas e

mastócitos, que passam a produzir mais IL-4, incrementando a resposta supressora

macrofágica. (ALCAIS et al., 2005; RADA et al., 2005).
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A IL-10 está relacionada à inibição da proliferação de células T e liberação de

citocinas com propriedades antibacterianas (GOULART et al., 2002; MALHOTRA et al.,

2005a; HENAO et al., 2006). Esta citocina é produzida por macrófagos após fagocitose de M.

tuberculosis depois da ligação com lipomanam da parede da bactéria (DAHI, 1996) e

antagoniza a resposta à citocinas pró-inflamatórias por baixa de produção de IFN-γ, TNF-α e

IL-12 (FULTON et al., 1998; GONG et al., 1996; HIRSCH, 1999).

Do ponto de vista imunológico, as células apresentadoras de antígenos

representam a maior fonte conhecida de IL-6, sendo produzida por um vasto repertório de

células, incluindo macrófagos, fibroblastos, células endoteliais, neuronais, mastócitos e

células CD4Th2. Esta citocina desempenha múltiplas ações, sendo as mais relevantes no

processo inflamatório, na hematopoese e na diferenciação de células T (VAN SNICK, 1990;

FITZPATRICK; BRADEN, 2000). A IL-6 atua sobre o hepatócito, estimulando a produção

das proteínas da reação inflamatória, entre elas a proteína C reativa. A IL-6 também participa

na diferenciação e na maturação das células B em células secretoras de anticorpos (ALCAIS

et al., 2005; RADA et al., 2005).

O fator transformador de crescimento beta (TGF-β) é uma citocina produzida em

plaquetas, tecido ósseo, placenta e outros tecidos (WATANABE et al., 2002), sendo

responsável pela desativação de macrófagos e o crescimento de M. tuberculosis em

monócitos humanos e diminuição da produção de IFN-γ, contribuindo para permanência da

infecção (WARWICK-DAVIES et al., 1995; OTHIENO et al., 1999).

O TGF-β está aumentado no sangue de pacientes com TB, bem como em

granulomas pulmonares, permitindo o crescimento de micobactérias, bem como depressão da

resposta de células T (TOOSSI et al., 1995; HIRSCH et al., 1996). Estudos realizados em

camundongos indicam que a diferenciação ou sobrevida das células T reguladoras depende

em parte do TGF-β, como também o bloqueio do desenvolvimento de subconjuntos Th1 e

Th2 de células CD4+ efetoras. Esta citocina estimula a produção de anticorpos IgA por

induzir células B a trocarem para esse isótipo. O TGF-β regula a reparação tecidual depois

que as reações imunológicas ou inflamatórias locais regridem e promove ações específicas

sobre a síntese de colágeno e produção de enzimas modificadoras da matriz pelos macrófagos

e fibroblastos, além de contribuir para a angiogênese (ABBAS, 2008).

Referente à hanseníase, esta mostra um espectro de respostas imunológicas que

varia desde uma forte resposta de imunidade mediada por células T no pólo tuberculóide (TT),

a uma resposta quase que exclusivamente humoral no pólo virchowiana (VV), possuindo três

formas clínicas intermediárias ou boderline. Yamamura e colaboradores (1991) demonstraram



25

uma expressão aumentada de citocinas T-helper 2 (Th2), IL-4, IL-5 e IL-10 nas lesões de pele

de pacientes VV . Em contraste com as citocinas Th1,  IL-2, IFN-γ e ΤΝF-α, associadas com

hanseníase TT (YAMAMURA et al., 1991).

Alguns estudos com clones de linfócitos T CD4+ responsivos ao M. leprae,

coletados a partir do sangue periférico ou de lesões da pele de pacientes com a forma

TT, mostraram um perfil diferente de secreção de citocinas, produzindo IL-2, IFN-γ e GM-

CSF, mas pouca ou nenhuma IL-4 e IL-5 (SALGAME et al., 1991; HAANEN et al.,

1991 ). Em contrapartida, os clones de Linfócito T CD4+ não-responsivos ao M. leprae

produziram pouca IL-2 e IFN-γ, mas mostraram um perfil do tipo 2  secretando IL-4, IL-5 e

GM-CSF (SALGAME et al., 1991).

Curiosamente, os pacientes com a forma polar VV mostraram um subtipo de

linfócito CD8+ produtor de IL-4 que suprimiu a proliferação do M. leprae (SALGAME et al.,

1991). Estudos imunohistoquímicos de  citocinas em lesões hansênicas mostraram um

significante aumento na expressão de IFN-γ em lesões tuberculóides, mas não em lesões

lepromatosas ( ARNOLD et al., 1990; SCHELL-TOELLNER et al., 1995).

A relação entre os tipos de respostas Th1 e Th2 e as formas polares da hanseníase

foi contestada posteriormente com os estudos que relatam que quase metade dos pacientes

mostraram co-expressão tanto de IL-4 quanto de IFN-γ, independentemente da classificação

clínica (MISRA et al., 1995; NATH et al., 2000). Deve-se notar que estes últimos estudos

com células mononucleares de sangue periférico estimuladas com diversos antígenos do M.

leprae, não necessariamente refletem a situação real “in vivo” das células.

1.8 Polimorfismo gênico

As citocinas são proteínas secretadas pelas células da imunidade natural e

adquirida, que medeiam muitas funções dessas células, atuando como proteínas chaves na

regulação da resposta imune (ABBAS et al., 2008), nos quais linfócitos T são os maiores

efetores da imunidade mediada por célula na TB (SILVA et al., 2001). Há mais de 40 anos

relatos sugerem que os fatores do hospedeiro, especialmente genes, poderiam influenciar na

susceptibilidade e na severidade da infecção e desfecho da doença (STEAD,1967).

Polimorfismos em vários genes de citocinas têm sido descritos e demonstram influenciar a

transcrição gênica, levando a variações inter-individuais na produção de citocinas

(BIDWELL et al., 1999; BIDWELL et al., 2001).
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Inúmeros polimorfismos têm sido identificados dentro da região promotora de

TNF-α, relativa ao início do sítio de transcrição, destacando-se -1031T→C, -863C→A, -

857C→A, -851C→T, -419G→C, -376G→A, -308G→A, -238G→A, -162G→A e -49G→A,

embora as posições -419, -163, -49, sejam raras em caucasianos (ELAHI et al., 2009).

O polimorfismo considerado como funcional é o que afeta diretamente a

transcrição do gene e a expressão de TNF-α localizado na posição -308. O polimorfismo de

base única dentro do gene promotor para TNF-α, resulta em duas formas alélicas, em que na

primeira forma a guanina define o alelo comum na posição -308, identificada como -308G e

na segunda forma a substituição de guanina por adenosina forma o raro alelo A, identificado

como -308A. A presença do alelo A, foi correlacionado com o aumento espontâneo ou

estimulado da produção de TNF-α “in vitro” e “in vivo” (MIRA et al., 1999).

Dessa forma, o polimorfismo encontrado em TNF-α na posição -308 G→A pode

estar associado ou não a doenças. Os estudos conduzidos em população turca por Oral et al.

(2006); Ates et al. (2007) não demonstraram associação deste polimorfismo com

susceptibilidade à tuberculose. O polimorfismo detectado na posição -308 (GA) na região

promotora do gene do TNFα foi o primeiro a ser associado a doenças, porém seu papel

permanece controverso na hanseníase. Segundo Blackwell (1998), esse polimorfismo

apresentou significativa associação com a hanseníase. Também foi encontrada associação

entre o alelo -308A deste e a hanseníase multibacilar em estudos indiano e tailandês (ROY et

al., 1997; VEJBAESYA et al., 2007). Contrariamente, em estudos brasileiros este alelo foi

associado à resistência a esta forma clínica de hanseníase (SANTOS et al., 2002;

VANDERBORGHT et al., 2004).

O IFN-γ é essencial na resposta imunológica contra o M. tuberculosis (CONDOS

et al., 1998). Substanciais esforços foram feitos para tentar identificar genes do hospedeiro

envolvidos na susceptibilidade à tuberculose, e na esperança de que poderá fornecer novos

conhecimentos na relação entre patógeno hospedeiro (CASANOVA, 2002).

O polimorfismo microssatélite no primeiro intron de IFN-γ tem sido associado a

várias condições inflamatórias crônicas e auto-imunes (BREAM, 2000). Um alelo particular

desse microssatélite (o alelo 12 da região de repetição CA) é associado com aumento da

produção de IFN-γ “in vitro” e com fibrose em pessoas que recebem transplante de pulmão,

sugerindo um papel funcional “in vivo” para esse microssatélite, ou provavelmente um

polimorfismo funcional em desequilíbrio de ligação com a região de repetição 12 CA. O

polimorfismo de nucleotídeo único localizado na posição +874T→A no primeiro íntron do

gene de IFNγ foi descrito, havendo uma absoluta correlação entre a presença do alelo +874T
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e o alelo da região de repetição 12 CA. Ligações específicas de NFκB com seqüências de

DNA contendo o alelo +874T tem sido relatados (PRAVICA et al., 2000).

Estudos sugerem que durante a produção de IL-10, 75% das variações sejam

geneticamente determinadas e que este controle ocorre em nível transcricional, sendo a região

promotora deste gene polimórfica, e contendo regiões de microssatélite e SNPs nas posições -

592, -819, -1082, -2763, -2849 e -3575. O Genótipo -1082A/-819T/-592A foi associado à

atividade transcricional mais baixa do que o genótipo -1082G/-819C/-592C, enquanto o

genótipo ATA/ATA foi associado com baixa produção da citocina em cultura de PBMC

estimulada com LPS. Adicionalmente, foi observado que o alelo -1082G é associado à alta

produção desta citocina “in vivo” e “in vitro” (TURNER et al., 1997; CRAWLEY et al., 1999;

GIBSON et al., 2001).

Moraes et al. (2004), demonstraram que o genótipo formado pelos SNPs -3575A/-

2849G/-2763C confere resistência, enquanto o genótipo -3575T/-2849A/-2763C confere

susceptibilidade à hanseníase, sem apresentar correlação significativa com a forma clínica. Na

população do Rio de Janeiro, Santos et al. (2002) encontraram susceptibilidade à hanseníase

associada ao alelo -819T.

Estudos têm descrito dois principais SNPs no gene do TGF-β, que é considerada

uma citocina desativadora de macrófagos. O primeiro SNP na posição +859 T→C ocasiona

uma mudança no códon 10 de leucina para prolina. A prolina no resíduo 10 está associada ao

aumento de secreção do TGF-β. O segundo SNP está localizado na posição +915 G→C, que

ocasiona uma mudança no códon 25 de arginina para prolina (AWAD et al., 1998;

BATHGATE et al., 2000). Esses SNPs foram estudados em dois trabalhos, os quais

concluíram que a distribuição dos alelos para os códons 10 e 25 foram semelhantes entre os

controles saudáveis e pacientes com TB (NIIMI et al., 2002; HENAO et al., 2006).

A IL-6 é uma importante citocina pró-inflamatória que atua na resposta imune

inicial contra M. tuberculosis. Desta forma, ela está envolvida na estimulação da produção

inicial de IFN-γ, porém não é essencial ao desenvolvimento de uma imunidade protetora

contra M. tuberculosis (HENAO et al., 2006).

Fishman e colaboradores estudando o polimorfismo de IL-6 na região -174G→C

em pacientes portadores de Artrite Reumatóide Juvenil Sistêmica (ARJS), demonstraram que

a reduzida freqüência do genótipo CC nos pacientes com ARJS contribui para a patogênese

da doença, pois o genótipo CC possui efeito protetor contra o desenvolvimento da doença. Tal

estudo relata que o polimorfismo de nucleotídeo único na posição -174 no locus da IL-6, onde
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ocorre uma substituição de G por C, existe uma redução da transcrição de IL-6 que afeta seus

níveis séricos (FISHMAN et al., 1998).

No estudo realizado por Amirzargar e colaboradores (2006) na população iraniana

com tuberculose, foi verificada uma associação positiva para o polimorfismo de IL-6 na

região (-174 G/G), que esteve relacionado à alta produção de IL-6. Entretanto, em outro

estudo realizado por Henao e colaboradores, também no Irã, contrariamente, não foi

encontrada associação desse polimorfismo com a tuberculose (HENAO et al., 2006).

Segundo Anand e colaboradores (2007), o que explicaria as inconsistências nos

estudos seriam as possíveis variações genéticas étnico-específicas que poderiam influenciar a

imunidade do hospedeiro à infecção por TB.

1.9 Diagnóstico

O diagnóstico da hanseníase baseia-se na clínica, sendo confirmado pela

baciloscopia. Outros exames podem ser necessários, como o exame histopatológico da pele,

biópsia do nervo, a reação de Mitsuda e testes sorológicos (SASAKI et al., 2001).

A baciloscopia é o exame complementar mais útil no diagnóstico, sendo de fácil

execução e baixo custo. Sua alta especificidade permite a identificação de pacientes com

maior potencial de efetividade e aqueles com maior risco de reincidência. A coleta é feita nos

lóbulos das orelhas, cotovelos e em lesão suspeita. A coloração é feita pelo método de Ziehl-

Neelsen, sendo o resultado apresentado como índice baciloscópico (BRITTON;

LOCKWOOD, 2004).

Para o diagnóstico da tuberculose, os primeiros exames a serem solicitados são a

radiografia de tórax e a pesquisa de BAAR no escarro, que apresenta um elevado valor

preditivo positivo em nosso meio (>95%), mas baixa sensibilidade (40-60%), sendo utilizado

como padrão a coloração por Ziehl-Neelsen. Devem ser coletadas duas amostras de escarro

espontâneo, uma no momento que o caso sintomático respiratório procura o atendimento e

outra pela manhã ao acordar (BRASIL, 2002).
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2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Tendo em vista o importante papel desempenhado pelas citocinas nas respostas

imunorreguladoras contra a infecção por micobactérias, e sabendo que os diversos

polimorfismos dos genes que codificam as citocinas são essenciais na determinação da

associação gene-doença, a comparação entre os estudos dos polimorfismos dos genes de

citocinas, na hanseníase e na tuberculose, pode evidenciar alelos e/ou genótipos que

determinam susceptibilidade ou proteção à infecção por micobactérias.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Correlacionar os polimorfismos das citocinas, TNF-α -308, TGF-β códon 10 e

códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IL-6 -174, e IFN-γ +874 com a susceptibilidade ou

proteção às infecções por M. tuberculosis e M. leprae.

3.2 Objetivos específicos

 Realizar a tipificação dos polimorfismos dos genes das citocinas TNF-α -308, TGF-β

códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IL-6 -174, IFN-γ +874 em pacientes

com hanseníase e tuberculose.

 Identificar genótipos de susceptibilidade ou proteção para hanseníase e tuberculose

nos genes das citocinas TNF-α -308, TGF-β códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -

592, IL-6 -174, IFN-γ +874 pela comparação entre as freqüências em populações de

pacientes e controles.
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

Trata-se de estudo descritivo que comparou a distribuição das freqüências dos

polimorfismos dos genes das citocinas TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6 e IFN-γ, em indivíduos

com hanseníase ou tuberculose.

4.1 População e amostra

Foram estudados dois grupos: casos e controles.

No grupo dos casos, a população foi composta por 194 indivíduos com infecção

por micobactéria, sendo 65 pacientes com hanseníase e 129 pacientes com TB pulmonar. O

grupo controle foi composto por 168 indivíduos voluntários e sem antecedente ou diagnóstico

de hanseníase ou tuberculose.

Os pacientes com TB pulmonar eram de ambos os sexos, sendo 55,8% do sexo

masculino e 44,2% do sexo feminino, e com idades variando de 19 a 79 anos, mediana de

39,4 anos. Os pacientes com hanseníase também apresentaram o sexo masculino com maior

predomínio (58,7%), e as idades variaram de 15 e 88 anos.

4.2 Local de estudo

O local de seleção dos pacientes com tuberculose foi o Hospital de Messejana Dr.

Carlos Alberto Studart Gomes, localizado em Fortaleza.

 Os indivíduos com hanseníase foram selecionados no Centro de Saúde do

município de Sobral, distante 240 km da capital Fortaleza.

A seleção dos indivíduos do grupo controle contou com a participação de

voluntários que não apresentavam diagnóstico positivo nem contato para nenhuma das

doenças mencionadas.

4.3 Critérios de inclusão

A seleção dos indivíduos com TB pulmonar ocorreu a partir de diagnóstico clínico,

radiografia pulmonar, baciloscopia e culturas de escarro positivas para M. tuberculosis. Para
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os indivíduos com hanseníase a confirmação do diagnóstico ocorreu com a realização dos

exames clínicos, biópsia da pele e bacilos copia da lesão de pele.

4.4 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão tanto para os casos como para os controles foram: a

detecção de sorologia positiva para HIV, idade menor do que 15 anos, gestantes, pacientes

que não deram consentimento pós-informação ou não foram capazes de dar consentimento

pós-informação devido a uma doença mental e os indivíduos que apresentavam hanseníase ou

tuberculose.

4.5 Métodos diagnósticos

Todo escarro recebido no laboratório do Hospital de Messejana para pesquisa de

(BAAR) foi encaminhado para o Laboratório Central do Estado do Ceará (LACEN-CE), onde

era submetido à cultura no meio Lowenstein-Jensen e ao teste de sensibilidade pelo método

das proporções de Canetti et al. (1963). Uma vez isolada a micobactéria, foram feitos testes

bioquímicos (PNBA – ácido para-nitro-benzóico e niacina) para identificação do M.

tuberculosis. Os pacientes com quadro clínico compatível com TB pulmonar e que tiveram o

cultivo positivo para M. tuberculosis, foram convidados a participar do estudo no momento

do recebimento do resultado do teste.

Com relação à hanseníase, todos os pacientes com suspeita clínica foram avaliados

por médico dermatologista especialista que realizou avaliação clínica e exame físico. Os

pacientes com hipótese clínica confirmada foram submetidos aos exames complementares.

Exames histopatológicos das biópsias de pele dos indivíduos com suspeita clínica de

hanseníase foram realizados para confirmação do diagnóstico no Laboratório de Patologia do

Centro Dermatológico Dona Libânia, em Fortaleza-CE. A baciloscopia das lesões de pele foi

realizada pelo Laboratório da Secretária de Saúde do Município de Sobral.

4.6 Coleta de sangue

Para a realização dos testes, foram necessárias a coleta de 3-5ml de sangue

periférico em tubos com anticoagulante EDTA. As amostras foram encaminhadas e
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processadas no laboratório de imunologia do Departamento de Patologia e Medicina Legal

(DPML) da Universidade Federal do Ceará.

4.7 Metodologia utilizada para análise

4.7.1 Extração de DNA

As amostras coletadas em tubo com EDTA foram homogeneizadas. Foram

retirados 100μL de sangue total para ser extraído o DNA, sendo utilizado o kit Easy-DNA

(Invitrogen). A primeira etapa do processo aconteceu com o isolamento de DNA,

adicionando-se 50μL da solução à amostra de sangue em um eppendorf de 1,5 mL, sendo

misturado em vortex até ficar uniforme. Em seguida, foi incubada à 650C por 10 minutos e

adicionados 20μL da solução B, misturando-se vigorosamente por 1 minuto, resultando em

uma solução uniformemente viscosa. Logo após, acrescentou-se 70μL de Clorofórmio,

misturando-se em vortex por cerca de 1 minuto até diminuir a viscosidade. Novamente

centrifugou-se a uma velocidade de 15.000 x g por 10 minutos à 40C, para separação das fases

da mistura, formando uma interface e transferindo-se a fase superior aquosa para um tubo de

micro-centrífuga refrigerada.

A etapa seguinte foi a precipitação do DNA a partir da solução obtida, onde foram

adicionados 445μL de tampão TE, 5μL de Mussel de glicogênio e 1mL de etanol 100% a -

200C, sendo tudo misturado suavemente por inversão. Posteriormente, incubou-se em gelo

por 30 minutos. Centrifugou-se utilizando microcentrífuga refrigerada à 40C com velocidade

de 15.000 x g por 10 minutos, retirando-se o etanol cuidadosamente com pipeta de Pasteur.

Foram acrescentados 500μL de etanol 80% a -200C, misturou-se invertendo o tubo cerca de 5

vezes antes da centrifugação de 15.000 x g por 5 minutos à 40C removendo-se o etanol

residual deixando-se o tubo ao ar por 5 minutos. Por fim, ressuspendeu-se o pellet em 100μL

de tampão TE estocando-se o produto obtido a uma temperatura de 40C.

4.7.2 Tipificação dos polimorfismos das citocinas: TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6 e IFN-γ

A tipificação dos SNPs dos genes das citocinas (TNF-α -308G>A, IFN-γ

+874T>A, TGF-β1 códon 10 e códon 25 , IL-6 -174G>C e IL-10 -1082G>A, -819C>T, -
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592A>C), foi determinada pela técnica de reação de cadeia da polimerase  utilizando-se

iniciadores de seqüência específica (PCR-SSP) (One-Lambda; Canoga Park, CA, USA).

As amostras do material utilizado na tipificação foram levadas à temperatura

ambiente, juntamente com água miliQ, tubos com D-Mix, placas e amostras de DNA, com

exceção da enzima Taq Polimerase (Invitrogen) que foi mantida sob congelamento até seu

uso. Os tubos com D-Mix e a placa de tipificação (kits Cytgen, One-Lambda), foram

identificados com a numeração da respectiva amostra, sendo adicionado 1μL de água MiliQ

ao poço de controle negativo da placa. Em seguida, adicionou-se 1μL de Taq polimerase

(5U/μL) a cada tubo com D-Mix, que foram fechados e agitados em vortex por 5 segundos,

pipetando-se logo após 9μL da mistura D-Mix + Taq polimerase ao poço de controle negativo.

Logo após a homogeneização das amostras de DNA em vortex, foram adicionados 19μL da

amostra ao tubo com D-Mix + Taq polimerase, fechando-os e agitando-os em vortex por 5

segundos. Durante esse momento foram aliquotados 10μL da solução de DNA-Taq

polimerase-D-Mix, para cada um dos 15 poços restantes da placa contendo os iniciadores

seqüência-específica, que se encontram liofilizados em cada poço da placa, sendo levada ao

termociclador “Gene Amp PCR System 9700” (Applied Byosistems). O DNA foi amplificado

por intermédio da (PCR-SSP) utilizando os seguintes ciclos: 1 ciclo de desnaturação inicial à

96oC por 130 segundos, 63oC por 60 segundos, seguido por 9 ciclos de 960C por 10 segundos,

63oC por 60 segundos e 20 ciclos de desnaturação à 960C por 10 segundos, o anelamento à

590C por 50 segundos, extensão à 72oC por 30 segundos e logo após 4oC antes do uso.

4.7.3 Análise dos fragmentos de DNA em gel de agarose

Utilizando-se uma balança analítica, foram pesados 0,75 gramas de agarose a

1,5% (Invitrogen) em um Erlenmeyer e acrescentados 50 mL de tampão TBE 1X, sendo

exposto a uma manta térmica para completa dissolução da mistura, e posteriormente

adicionada em uma forma apropriada com pentes que demarcaram os poços no gel. A análise

do produto de amplificação foi realizada após eletroforese, utilizando-se corrente elétrica de

150V, 400mA por 7 minutos(Electrophoresis Power Supply EPS 600 – Pharmacia Biotech), o

qual foi vizualizado em transiluminador luz UV(GE Healtcare) à 304nm, após adição de

brometo de etídio na concentração final de 0,5μg/mL ao gel. Na etapa seguinte o gel foi

fotografado para documentação, sendo tipificado os polimorfismos de genes das citocinas

(TNF-α -308G>A, IFN-γ +874T>A, TGF-β1 códon 10 e códon 25 , IL-6 -174G>C e IL-10 -

1082G>A, -819C>T, -592A>C).
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4.8 Análise estatística

Utilizou-se para a análise estatística o programa GraphPad prism 5. Para a

determinação da freqüência de alelos e genótipos, foi usado o teste exato de Fisher bicaudal,

sendo os valores de ρ calculados para cada comparação, tornando-se significantes os valores

de ρ< 0,05 com intervalo de confiança de 95%.

4.9 Considerações éticas

Os projetos do qual este estudo está vinculado foram submetidos e aprovados

pelos comitês de ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará (protocolo nº 125/04) e

do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (protocolo nº 238/05). Todos os

indivíduos participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido

para voluntário doador de sangue, de acordo com a resolução 196/96 do Conselho nacional de

Saúde (CNS), que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos (ANEXOS A e B).
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5. RESULTADOS

5.1 Análise das tipificações dos genótipos e alelos de TNF-α

A análise das tipificações dos genótipos de TNF-α -308 demonstrou que o

genótipo G/G apresentou a maior prevalência tanto nos casos (76,8%), como nos controles

(81,6%), enquanto que o genótipo A/A foi o de menor prevalência obtendo os valores de

0,5% e 0,8%, respectivamente. A comparação das freqüências dos genótipos G/G, G/A e A/A

entre os grupos de casos e os controles não evidenciou diferenças estatísticas (tabela 1).

Situação semelhante foi observada na comparação entre os casos com hanseníase e com

tuberculose (tabela 2).

Com relação à freqüência dos alelos de TNF-α (-308), verificou-se um

predomínio do alelo -308G tanto nos casos (88,1%) como nos controles (90,4%), não sendo

observadas diferenças estatísticas entre os grupos (tabela 1).

Tabela 1 - Freqüências de genótipos e alelos de TNF-α (-308) em casos (pacientes com
hanseníase ou tuberculose) e controles.

Citocina Genótipos Casos (%) Controles (%) Valores de ρ

n=185 n=125
G/G 142 (76,8) 102 (81,6) 0,3257

TNF-α (-308) G/A   42 (22,7) 22 (17,6) 0,3178
A/A   1 (0,5) 1 (0,8) 1,0000

n= 370 n=250
Alelos G 326 (88,1) 226 (90,4) 0,4323

A 44 (11,9) 24 (9,6)
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Tabela 2 - Freqüências de genótipos e alelos de TNF-α (-308) em pacientes com hanseníase e
pacientes com tuberculose.

Citocina Genótipos Hanseníase (%) Tuberculose (%) Valores de ρ

n= 56 n= 129
G/G 42 (75,0) 100 (77,5) 0,2131

TNFα (-308) G/A   13 (23,2) 29 (22,5) 0,1000
A/A   1 (1,8) 0 0,3200

n= 112 n=  258
Alelos G 97 (86,6) 229 (88,8) 0,6008

A 15 (13,4) 29 (11,2)

5.2 Análise das tipificações dos genótipos e alelos de TGF-β

A observação das freqüências dos genótipos de TGF-β mostrou que o genótipo

CC/GC foi o único que apresentou diferença estatística entre os casos (7,5%) e controles

(0,8%), conferindo p=0,0058. O genótipo TC/GG manteve a maior freqüência tanto nos casos

(45,2%), como nos controles (45,6%), enquanto as menores freqüências ficaram relacionadas

a dois genótipos, sendo no grupo dos casos o genótipo CC/CC com 0,5% e nos controles o

genótipo CC/GC com 0,8%, dados demonstrados na tabela 3.

Na análise das freqüências dos alelos TGF-β para os códons 10 e 25, observou-se

significância estatística no códon 25 (p=0,0477) quando comparados os casos e controles

(tabela 3). Enquanto, no estudo das freqüências entre os pacientes com hanseníase e os com

tuberculose, o códon 10 foi o que demonstrou diferença estatística significante (p=0,0450),

conforme demonstra a tabela 4.
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Tabela 3 - Freqüências de genótipos e alelos de TGF-β, códon 10 e códon 25, em casos

(pacientes com hanseníase ou tuberculose) e controles.

Citocina Genótipos Casos (%) Controles (%) Valores de ρ

N=186 n=125
TT/GG 41 (22,0) 39 (31,2) 0,0853
TC/GG 84 (45,2) 57 (45,6) 1,0000

TGFβ TC/GC 10 (5,4) 3 (2,4) 0,2551
(códon 10/25) CC/GG 36 (19,4) 23 (18,4) 0,8834

CC/GC 14 (7,5) 1 (0,8) 0,0058
CC/CC 1 (0,5) 2 (1,6) 0,5669

Alelos
(códon 10/25) N=372 n=250

Códon 10 T 176 (47,3) 138 (55,2) 0,0600
Códon 10 C 196 (52,7) 112 (44,8)

Códon 25 G 346 (93,0) 242 (96,8) 0,0477
Códon 25 C 26 (7,0) 08 (3,2)

Tabela 4 - Freqüências de genótipos e alelos de TGF-β, códon 10 e códon 25,  entre os
pacientes com hanseníase e pacientes com tuberculose.

Citocina Genótipos Hanseníase (%) Tuberculose (%) Valores de ρ

n= 59 n= 127
TT/GG 17 (28,8) 24 (18,9) 0,1338
TC/GG 29 (49,2) 55 (43,3) 0,5272

TGF-β TC/GC 2 (3,4) 8 (6,3) 0,5076
(códon 10/25) CC/GG 8 (13,6) 28 (22,0) 0,2316

CC/GC 3 (5,1) 11 (8,7) 0,5537
CC/CC 0 1 (0,8) 1,0000

Alelos
(códon 10/25) n= 118 n= 254

Códon 10 T 65 (55,1) 111 (43,7) 0,0450
Códon 10 C 53 (44,9) 143 (56,3)

Códon 25 G 113 (95,8) 233 (91,7) 0,1926
Códon 25 C 5 (4,2) 21 (8,3)
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5.3 Análise das tipificações dos genótipos e alelos de IL-10

A análise dos polimorfismos do gene de IL-10 (-1082, -819 e -592) mostrou que o

genótipo GCC/GCC apresentou a diferença no comparativo da distribuição das frequências

entre os casos (7,1%) e os controles (17,9%), sendo demonstrada significância estatística

(ρ=0,0055). Para os demais genótipos: GCC/ACC, GCC/ATA, ACC/ACC, ACC/ATA e

ATA/ATA, não foram observadas discrepâncias entre os valores obtidos. Os genótipos que

apresentaram os maiores valores percentuais em casos e em controles foram o GCC/ATA

(25,3%) e o ACC/ATA (23,6%), respectivamente (Tabela 5).

Avaliando a freqüência dos alelos de IL-10 -1082, -819 e -592 em casos e

controles não se verificou diferenças estatísticas entre os grupos estudados.

Tabela 5 - Freqüências de genótipos e alelos de IL-10 (-1082, -819,-592) em casos (pacientes
com hanseníase e tuberculose) e controles.

Citocina Genótipos Casos (%) Controles (%) Valores de ρ

n=182 n=123
GCC/GCC 13 (7,1) 22 (17,9) 0,0055
GCC/ACC 39 (21,4) 22 (17,9) 0,4696

IL-10 GCC/ATA 46 (25,3) 28 (22,7) 0,6836
ACC/ACC 20 (11,0) 10 (8,1) 0,4409
ACC/ATA 37 (20,4) 29 (23,6) 0,5710
ATA/ATA 27 (14,8) 12 (9,8) 0,2234

n=364 n=246
-1082G 111 (30,5) 94 (38,2) 0,0546
-1082A 253 (69,5) 152 (61,8)

Alelos
-819C 227 (62,4) 165 (67,1) 0,2630
-819T 137 (37,6) 81 (32,9)

-592C 227 (62,4) 165 (67,1) 0,2630
-592A 137 (37,6) 81 (32,9)

A tabela 6 demonstra a comparação entre os pacientes com hanseníase e os

pacientes com tuberculose não sendo observadas diferenças estatísticas entre os grupos na

freqüência dos genótipos e alelos de IL-10.
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Tabela 6 - Freqüências de genótipos e alelos de IL-10 (-1082, -819,-592) entre os pacientes
com hanseníase e  pacientes com tuberculose.

Citocina
(SNPs)

Genótipos Hanseníase (%) Tuberculose (%) Valores de ρ

n= 64 n= 118
GCC/GCC 4 (6,3) 9 (7,6) 1,0000
GCC/ACC 10 (15,6) 29 (24,6) 0,1881

IL-10 GCC/ATA 19 (29,7) 27 (22,9) 0,3723
ACC/ACC 10 (15,6) 10 (8,5) 0,1464
ACC/ATA 14 (21,9)  23 (19,5) 0,7038
ATA/ATA 7 (10,9) 20 (16,9) 0,3827

n= 128 n= 236
-1082G 37 (28,9) 74 (31,4) 0,7207
-1082A 91 (71,1) 162 (68,6)

Alelos
-819C 81 (63,3) 146 (61,9) 0,8214
-819T 47 (36,7) 90 (38,1)

-592C
-592C

81 (63,3)
47 (36,7)

 146 (61,9)
   90 (38,1)

0,8214

5.4 Análise das tipificações dos genótipos e alelos de IL-6

A distribuição da freqüência do genótipo GG de IL-6 -174 foi diferente entre os

grupos estudados, sendo maior em casos com infecção por micobactérias do que em

controles (72,1% vs 57,0%, p=0,0077). Por outro lado, a freqüência do genótipo GC foi

menor nos casos quando comparada aos controles (22,1% vs 32,8%, p=0,0383). Estas

freqüências estão demonstradas na tabela 7.

A tipificação de genótipos dos alelos de IL-6 -174 apresentou diferença estatística

(ρ=0,0038) entre as distribuições dos alelos G e C, quando realizada a comparação entre os

grupos (tabela 7).
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Tabela 7 - Freqüências de genótipos e alelos de IL-6 (-174) em casos (pacientes com

hanseníase ou tuberculose) e controles.

Citocina Genótipos Casos (%) Controles (%) Valores de ρ

n=190 n=128
GG 137 (72,1) 73 (57,0) 0,0077

IL-6 (-176) GC 42 (22,1) 42 (32,8) 0,0383
CC 11 (5,8) 13 (10,2) 0,1936

n=380 n=256
Alelos -174G 316 (83,2) 188 (73,4) 0,0038

-174C 64 (16,8) 68 (26,6)

A análise da freqüência dos genótipos e alelos de IL-6 (-174) entre os casos

apresentou o genótipo GG como sendo o mais freqüente em pacientes com hanseníase

(75,4%) e em pacientes com tuberculose (70,5%), enquanto o genótipo CC foi o menos

freqüente entre os casos (3,3% vs 7,0%). Entretanto, não foram observadas diferenças

estatísticas entre os casos, conforme demonstrado na tabela 8.

Tabela 8 - Freqüências de genótipos e alelos de IL-6 (-174) entre os pacientes com
hanseníase e pacientes com tuberculose.

Citocina Genótipos Hanseníase (%) Tuberculose (%) Valores de ρ

n= 61 n= 129
GG 46 (75,4) 91 (70,5) 0,6036

IL-6 (-176) GC 13 (21,3) 29 (22,5) 1,0000
CC 2 (3,3) 9 (7,0) 0,5075

n= 122 n= 258
Alelos -174G 105 (86,1) 211 (81,8) 0,3784

-174C 17 (13,9) 47 (18,2)
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5.5 Análise das tipificações dos genótipos e alelos de IFN-γ

Nas tipificações de genótipos IFN-γ (+874), as freqüências dos genótipos TA e

AA apresentaram diferenças estatísticas quando realizada a comparação entre os grupos

estudados, entretanto o genótipo AA obteve a maior freqüência nos casos (54,0%; p=0,0305)

e o genótipo TA nos controles (51,6%; p= 0,0109), conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 - Freqüências de genótipos e alelos de IFN-γ +874 em casos (pacientes com
hanseníase ou tuberculose) e controles.

Citocina Genótipos Casos (%) Controles (%) Valores de ρ

n=191 n=128
TT 18 (9,4) 9 (7,0) 0,5407

IFN-γ (+874) TA 70 (36,6) 66 (51,6) 0,0109
AA 103 (54,0) 53 (41,4) 0,0305

n=382 n=256
Alelos +874T 106 (27,7) 84 (32,8) 0,1855

+874A 276 (72,3) 172 (67,2)

O estudo das freqüências dos alelos de IFN-γ +874 não evidenciou diferenças

estatísticas quando comparados os grupos de casos e os controles. Ademais, não foram

observadas diferenças estatísticas entre as freqüências destes alelos em pacientes com

tuberculose e pacientes com hanseníase (tabela 10).

Tabela 10 - Freqüências de genótipos e alelos de IFN-γ +874 entre os pacientes com
hanseníase e pacientes com tuberculose.

Citocina Genótipos Hanseníase (%) Tuberculose (%) Valores de ρ

n= 62 n= 129
TT 8 (12,9)  10 (7,8) 0,2931

IFN-γ (+874) TA 22 (35,5) 48 (37,2) 0,8734
AA 32 (51,6) 71 (55,0) 0,7567

n= 124 n= 258
Alelos +874T 38 (30,6) 68 (26,4) 0,3947

+874A 86 (69,4) 190 (73,6)
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5.6 Análise das citocinas com significância estatística

As figuras 1 e 2 demonstram a distribuição dos percentuais observados entre os

grupos de indivíduos portadores de doenças causadas por micobactérias (hanseníase ou

tuberculose) e os indivíduos saudáveis (controles), sendo observado que, para as citocinas

estudadas, os genótipos IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (GG e GC), IFN-γ (TA e AA) e TGF-β

(CC/GC) apresentaram diferença estatística.

Figura 1 - Distribuição das tipificações dos genótipos das citocinas que apresentaram efeito
protetor à infecção por micobactérias.

ρ=0,011

ρ=0,005

ρ=0,038
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Figura 2 - Distribuição das tipificações dos genótipos das citocinas que apresentaram efeito
susceptível à infecção por micobactérias.

ρ=0,007

ρ=0,030

ρ=0,005
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6 DISCUSSÃO

Os estudos de polimorfismos dos genes de citocinas podem ser utilizados como

uma ferramenta de análise antropológica para determinar perfis genéticos distintos, para traçar

relações entre populações e para promover o entendimento das disparidades raciais na

susceptibilidade genética a doenças (TREJAUT et al., 2004).

As freqüências dos SNPs dos genes de citocinas variam em populações de

diferentes etnias e fatores genéticos distintos e podem ser responsáveis por determinar a

proteção ou susceptibilidade às doenças infecciosas. Dessa forma, a população brasileira, que

possui uma grande heterogeneidade de raças, proveniente da miscigenação ocorrida desde o

período da colonização, torna-se alvo de interesse de estudos que buscam correlacionar os

polimorfismos genéticos com o surgimento de doenças infecciosas, autoimunes ou

neoplásicas.

O presente estudo buscou descrever as associações dos polimorfismos dos genes

das citocinas (TNF-α, TGF-β, IL-10, IL-6 e IFN-γ,) com a susceptibilidade à infecção por M.

leprae e/ou M. tuberculosis. Vários estudos demonstraram que os SNPs estão associados ao

surgimento de doenças. Como exemplo, podemos mencionar a presença do alelo TNFα -308ª,

que está associado com susceptibilidade a várias enfermidades, dentre as quais a malária

cerebral (MCGUIRE et al.,1994), a leishmaniose mucocutânea (CABRERA et al., 1995), a

hanseníase (ROY et al., 1997), a espondilite anquilosante (McGARRY et al.,1999), a asma

(WITTE et al., 2002), a sepse (BARBER et al., 2004) e a artrite reumatóide juvenil sistêmica

(SCHMELING et al., 2006), todas relacionadas com altos níveis de TNFα circulantes no

sangue periférico. Entretanto, a presença deste alelo também está associada à proteção contra

algumas condições, como formas graves de hanseníase (SANTOS et al., 2002; SHAW et al.,

2001).

 Em estudo realizado na Inglaterra por Roy et al. (1997), foi observado que a

frequência do alelo TNF-α (-308A) estava significativamente aumentada em pacientes com a

forma virchowiana da doença, conferindo risco relativo de 2,5. Resultado semelhante foi

encontrado em estudo tailandês que descreveu esse alelo associado à hanseníase multibacilar

(VEJBAESYA et al., 2007).

Estudo realizado na região sudeste do Brasil por Santos et al. (2002), contou com

a participação de 300 indivíduos com hanseníase distribuídos nas diferentes formas clínicas
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(LL, BL, BB, BT e TT), e um grupo controle composto por 92 indivíduos saudáveis. O

objetivo foi determinar se os polimorfismos de nucleotídeos únicos nos genes que codificam

o TNF-α e a IL-10 estavam associados com a hanseníase. Em contraste com os estudos inglês

e tailandês, os autores concluíram que o alelo -308A desempenha um papel protetor contra a

forma grave da hanseníase. Em brasileiros, na região nordeste do país, reforçando estes

achados, Shaw et al. (2001), sugeriram que o alelo TNF-α -308A tem efeito protetor contra a

hanseníase virchowiana, tuberculóide e hanseníase por si, enquanto o alelo G confere

susceptibilidade. Analisando 46 pacientes com hanseníase, Lima em 2008, não encontrou

associação dos polimorfismos do TNF-α -308 com susceptibilidade ou proteção.

Smith et al. (2002) demonstraram que o TNF-α desempenha um complexo papel

local, nos pulmões, em resposta à infecção com M. tuberculosis, principalmente na formação

de granuloma. Além da sua contribuição para o “clearance” bacteriano, ele também participa

ativamente na modulação da inflamação pulmonar.

Santos et al. (2004) em estudo realizado na região sudeste do Brasil com 205

pacientes portadores de TB e 113 pacientes apresentando outras pneumonias não TB,

constatou que o alelo -308A estava associado significantemente com a proteção a outras

formas de doença pulmonar, mas não à TB.

Durante as análises do polimorfismo do gene TNF-α na posição -308A, realizadas

na população do Ceará por Rolim (2009) com 129 indivíduos com tuberculose pulmonar, foi

concluído que não existia associação desse polimorfismo com a proteção ou a

susceptibilidade à tuberculose. Em adição, um resultado semelhante foi encontrado quando

foram estudadas as populações conjuntas formadas por indivíduos com infecção por M. leprae

ou M. tuberculosis, perfazendo um total de 194 indivíduos com infecção por micobactérias.

Estes achados corroboram aqueles relatados previamente em literatura que não encontraram

associações entre os polimorfismos desse gene com a tuberculose  em diferentes populações,

como colombiana, iraniana e brasileira (HENAO et al., 2006; ORAL et al., 2006;

AMIZAGAR et al., 2006; PACHECO et al., 2008).

Em contradição está o estudo realizado por Bikmaeva et al. (2002), na Rússia, com

três grupos étnicos de pacientes com tuberculose pulmonar, que apresentaram a freqüência do

alelo -308A de TNF-α significativamente maior nos casos do que nos controles (p=0,001),

sugerindo uma associação desse alelo, com o aumento do risco para tuberculose pulmonar

naquela população. Diferentemente do estudo de Lima (2008), na presente análise foram

avaliadas 65 amostras de pacientes com hanseníase, mas mesmo com este número maior das

amostras analisadas, não foram evidenciadas diferenças em relação aos controles.
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Estudos tem associado a presença de polimorfismos no gene de TGF-β com a

produção desta citocina em doenças como linfoma e carcinoma nasofaríngeo associado ao

vírus Epstein-Barr (HATTA et al., 2007), fibrose pulmonar (AWAD et al., 1998), asma

(MOVAHED et al., 2008) e hepatites virais (FANG; LIU; HAN, 2008).

A análise das distribuições dos genótipos de TGF-β nos códons 10 e 25 mostrou

um achado curioso na comparação dos resultados no presente estudo com os realizados por

Rolim (2009) e Lima (2008). No estudo de Rolim (2009), trabalhando com indivíduos com

TB pulmonar, observou-se uma redução significativa da freqüência dos genótipos combinados

TT/GG (p=0,006), sugerindo um feito protetor contra a tuberculose, enquanto que Lima (2008)

não relata nenhuma diferença estatística no estudo dos indivíduos com hanseníase. Entretanto,

no presente estudo ao serem agrupados os indivíduos com hanseníase e tuberculose para

compor os casos, encontrou-se uma diferença estatisticamente significante no genótipo

combinado CC/GC, caracterizando um efeito de susceptibilidade à infecção por micobactérias,

devido ao aumento da freqüência do genótipo nos casos quando comparados com os controles

(p=0,0058). É possível que este genótipo favoreça o desenvolvimento de doença em

indivíduos infectados por micobactérias, porque esta citocina está associada à inibição e

mesmo desativação de macrófagos. Ademais, estes dados reforçam o papel protetor do

genótipo TT/GG contra a tuberculose de uma forma específica, pois tal efeito desaparece

quando são somados os casos de hanseníase.

Rolim (2009), durante a análise da freqüência dos alelos de TGF-β, observou uma

significante redução da freqüência do alelo T, do códon 10, nos indivíduos com TB em

relação aos controles, sugerindo um efeito protetor contra tuberculose, enquanto para o alelo

C do códon 10, houve um significante aumento da expressão nos casos em comparação com

os controles, conferindo assim um efeito de susceptibilidade. Esses resultados são

semelhantes aos encontrados na população iraniana com TB, em estudo realizado por

Amizargar et al. (2006). Novamente a análise combinada das populações com TB e

hanseníase destaca uma associação isolada com tuberculose, que desaparece quando se

trabalha com infecção por micobactérias. A comparação entre hanseníase e TB (tabela 4)

demonstrou a diferença entre as freqüências do alelo T entre as duas populações. A análise

combinada de TB e hanseníase no presente estudo revelou diferença estatisticamente

significante entre as frequências dos alelos do códon 25, sendo conferido para o códon 25G

um efeito de proteção e para o códon 25C um efeito de susceptibilidade à infecção por

micobactérias. Observou-se, ainda, que esta diferença limítrofe (p=0,0477) seria maior se
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fossem considerados apenas os casos de tuberculose (91,7% vs 96,8%), excluindo-se os casos

de hanseníase (95,8% vs 96,8%).

Os genótipos TT/GG e TC/GG estão associados à alta produção de TGF-β, os

TC/GC, CC/GG e TT/GC estão relacionados à produção intermediária de TGF-β, enquanto os

CC/GC, CC/CC, TT/CC e TC/CC estão associados à baixa produção da citocina.  O alelo T

códon 10 está associado à alta produção de TGF-β, enquanto o alelo C códon 10 está

associado à baixa produção de TGF-β, o alelo C códon 25 está associado à baixa produção da

citocina (AWAD et al., 1998; PERREY et al., 1998; BATHAGATE et al., 2000;

HOFFMANN et al., 2001). Estes estudos de correlação entre os polimorfismos e a população

de citocinas destacam certa incoerência entre as associações descritas acima na população do

Ceará e potencial para produção de TGF-β. Provavelmente, isto se deve a limitações na

influência exercida por estes polimorfismos na expressão da proteína transcrita. Recentemente,

um elegante estudo “in vitro” demonstrou que os polimorfismos neste gene não influenciam a

produção de TGF-β por células estimuladas com LPS (TAUDORFF et al., 2008).

 A IL-10 é considerada uma citocina imunossupressora que na hanseníase parece

estar envolvida na atenuação de complicações inflamatórias (MORAES et al., 2000).

Pacientes com alta produção desta citocina apresentam menor capacidade de conter infecções

por patógenos intracelulares.

Pereira et al. (2009), observaram que o alelo -819T de IL-10 está associado com

susceptibilidade à hanseníase e que células mononucleares do sangue periférico de indivíduos

portadores do alelo -819T, estimuladas com antígenos de M. leprae, produzem baixos níveis

de IL-10 quando comparados com os não portadores. Estes dados sugerem que baixos níveis

de IL-10 durante a evolução da doença podem levar o paciente a uma resposta crônica que

culmina com hanseníase.

 Em trabalho realizado na India por Malhotra et al. (2005), foram estudados por

sequenciamento direto seis SNPs no promotor de IL-10 em 282 pacientes com hanseníase e

266 controles saudáveis, sendo demonstrado que o haplótipo estendido: -3575T/-2849G/-

2763C/-1082A/-819C/-592C está associado a resistência à hanseníase per si e ao

desenvolvimento da forma grave da doença. Os autores associaram IL-10 haplótipo -3575T/-

2849G/-2763C/-1082A/-819T/-592A com o risco de desenvolvimento da forma grave da

hanseníase (p=0,0002), em contraste com o menor risco conferido pelo haplótipo -3575T/-

2849A/-2763C, encontrado na população brasileira. Os autores concluem que o papel dos

SNPs  na região promotora de IL-10 nas populações brasileira e indiana sugere fortemente o

envolvimento de IL-10 no desenvolvimento da hanseníase.
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Estudo realizado na região sul do Brasil por Franceschi et al., (2009) com a

participação de 167 indivíduos com hanseníase e 240 controles saudáveis, demonstrou que o

haplótipo IL-10 -1082G/-819C/-592C estava diminuído em pacientes com forma virchowiana,

em relação aos controles, porém esses achados não apresentaram significância estatística.

Resultado semelhante é encontrado por Lima (2008) ao realizar o estudo na região nordeste

do Brasil.

Rolim (2009) encontrou diferenças significativas nas freqüências dos alelos de IL-

10 -1082, com redução do alelo G e aumento do alelo A nos pacientes com TB em

comparação com os controles. Houve também uma redução significativa do genótipo

GCC/GCC nos pacientes em relação aos controles, caracterizando um efeito protetor à

tuberculose.

No presente estudo, os achados são similares aos encontrados por Rolim (2009),

pois o genótipo combinado GCC/GCC também apresentou significativa redução da

freqüência quando comparados os casos com infecção por micobactérias com os controles,

p=0,0055, sugerindo portanto um efeito protetor contra à infecção. Entretanto, estudos na

população colombiana e turca não encontraram diferenças desse genótipo entre os grupos de

pacientes com tuberculose pulmonar e indivíduos saudáveis (HENAO et al., 2006; ORAL et

al., 2006). Em contradição, um outro estudo com a população turca, conduzido por Ates et al

(2008), sugeriu que os genótipos -1082 G/A estão associados com a presença de tuberculose.

É interessante relatar que a associação do genótipo GCC/GCC com a doença, provavelmente

representa um fator de predisposição geral às infecções por micobactérias, pois as

distribuições de freqüências deste genótipo entre casos isolados de TB e hanseníase são

semelhantes (7,6% e 6,3%, respectivamente).

Segundo Turner et al. (1997), o genótipo GCC/GCC está associado à alta

produção de IL-10, enquanto os genótipos GCC/ACC e GCC/ATA estão associados à

produção intermediária e os genótipos ACC/ACC, ACC/ATA e ATA/ATA estão relacionados

à baixa produção da citocina. Assim, é possível que este genótipo GCC/GCC determine maior

produção de IL-10 com menor capacidade para desenvolvimento de resposta imunológica

protetora contra infecção por genes intracelulares, como as micobactérias.

Os polimorfismos na região promotora de IL-6 influenciam a transcrição da

citocina através de complexas interações. A presença do alelo G na posição -174 da região

promotora, faz parte de um complexo haplótipo (-579G, -572G, -373A, -174G) que aumenta a

transcrição “in vitro”  de IL-6 (TERRY et al., 2000).
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Em estudo realizado no Ceará, Correia (2009) analisou o papel do polimorfismo -

174G→C do gene de IL-6 na TB pulmonar, em 42 pacientes portadores de tuberculose

pulmonar ativa e comparou com 79 indivíduos saudáveis, demonstrando que a produção

sistêmica da citocina é influenciada pelos genótipos -174G→C na TB pulmonar,e que o

genótipo -174GG determina o aumento na produção sistêmica de IL-6 na TB pulmonar.

Rolim (2009) observou um aumento significante da expressão do genótipo GG nos

pacientes com TB em comparação com os controles, enquanto para o genótipo GC ocorreu

uma significante redução da sua expressão nos pacientes em relação aos controles. Situação

semelhante foi encontrada no presente estudo, sendo possível determinar que o aumento

significante da expressão do genótipo GG nos casos em comparação com os controles

caracterizou um efeito de susceptibilidade à infecção, enquanto a redução da expressão do

genótipo GC nos casos em relação aos controles indicou um efeito de proteção à infecção por

micobactérias.

Em acordo estão os dados do estudo realizado na população iraniana por

Amirzargar et al. (2006), que também observa um aumento significante do genótipo GG em

indivíduos com tuberculose em comparação com os controles. No presente estudo quando

foram analisadas as freqüências alélicas, observou-se que o fator de susceptibilidade foi

associado à presença do alelo -174G, tanto de forma isolada para hanseníase como para

tuberculose. Portanto, é provável que este alelo determine susceptibilidade geral para infecção

por micobactérias. Dessa forma e considerando que este alelo associa-se à alta produção de

IL-6, esta citocina deve desempenhar importante papel na patogenia das doenças por

micobactérias.

As comparações das distribuições de genótipos de IFN-γ +874 entre os dois grupos

estudados confirmaram os dados da literatura que determinam o efeito protetor do genótipo

TA (Pacheco et al., 2008), tendo sido observada significante diferença estatística entre as

freqüências deste genótipo em casos e controles, com p=0,0109. Houve também divergência

significativa nas freqüências do genótipo AA entre os casos (54,0%) e controles (41,4%),

sendo sugerido um efeito de susceptibilidade à infecção por micobactérias.

Segundo López-Maderuelo et al. (2003), o alelo +874 A está associado a uma

baixa produção de IFN-γ, enquanto que o alelo +874T está associado a uma alta produção

desta citocina, sendo o genótipo AA produtor de concentrações menores de IFN-γ do que o

TT e o TA. Devido ao importante papel do IFN-γ na defesa do hospedeiro contra

micobactérias, esses autores sugeriram que a homozigose +874AA pode ser um marcador
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genético de risco para o desenvolvimento da tuberculose ativa, enquanto o genótipo TT

poderia ser associado a uma proteção contra tuberculose.

Em estudo realizado na Índia com 62 pacientes com tuberculose pulmonar e 66

indivíduos normais saudáveis, os autores sugerem que o genótipo variante de IFN-γ +874

pode estar associado com alterações na expressão de IFN-γ, a nível intracelular, e

desempenhar um papel imunorregulatório no local da infecção por M. tuberculosis (ANAND

et al., 2010).

6.1 Considerações finais

Variabilidades no genoma de micobactérias, somadas aos múltiplos polimorfismos

descritos em genes humanos, reforçam a relevância destes estudos genéticos de associação

infecção-doença. As limitações para estes estudos são muitas, e duas principais devem ser

destacadas porque interferiram no presente trabalho. A primeira delas é a necessidade de se

estudar um número maior de casos, para se conduzir comparações estatísticas adequadas. O

somatório das amostras de TB e hanseníase levou a um número total de amostras bastante

expressivo (n=194), contudo a estratificação em tuberculose e hanseníase limitou a análise dos

casos de hanseníase (n=65), principalmente porque não permitiu o estudo de formas clínicas

diferentes, como paucibacilar e multibacilar. A segunda limitação está na interpretação dos

dados observados. Para um estudo descritivo, é possível relatar todas as associações

encontradas atingindo-se o objetivo proposto. No entanto, a complexa rede de interações entre

estas citocinas, com efeito de redundância ou pleiotropismo, assim como a necessidade de se

valorizar o contexto do microambiente aonde são secretadas tais citocinas, dificulta

substancialmente a interpretação dos dados. É fundamental que estudos de associação entre os

polimorfismos genéticos e a secreção ou expressão da proteína estudada, sejam conduzidos no

contexto da condição clínica de interesse. Dessa forma, será possível não apenas descrever tais

associações, como também compreender o seu papel biológico.
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7 CONCLUSÃO

Os genótipos: IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (GC) e IFN-γ (TA) conferiram efeito

protetor, enquanto os genótipos TGF-β (CC/GC), IL-6 (GG) e IFN-γ (AA) conferiram efeito

de susceptibilidade para infecção por micobactérias. Por outro lado, os alelos T no códon 10 e

G no códon 25 de TGF-β determinaram efeito protetor contra tuberculose. Em contraste, o

alelo -174G de IL-6 determinou susceptibilidade às infecções por micobactérias.
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