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INTRODUÇÃO

MBL
LECTINA LIGANTE DE MANOSE

Proteína sérica,

codificada pelo gene MBL2

Papel central na ativação do

sistema complemento pela via

da lectinas

Polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) é uma

mutação no qual ocorre uma troca de base em

determinada sequência de DNA.

SNPs no éxon 1 no gene MBL2:

• Códon 52  variante D (troca de C por T)

• Códon 54  variante B (troca de G por A)

• Códon 57  variante C (troca de G por A)

A presença do gene normal ou selvagem é

caracterizada por “A”.

Ao se infectar pelo Mycobacterium leprae ou M.

lepromatosis um indivíduo pode ou não desenvolver a

hanseníase, dependendo de fatores genéticos que

determinarão a eficiência da resposta imune.

podem ocasionar diminuição na

concentração de MBL circulante

Polimorfismos em vários genes da resposta imune

foram associados com o desenvolvimento da

hanseníase.

OBJETIVO

Investigar a influência do polimorfismo do éxon 1 de

MBL-2 em pacientes hansenianos da região noroeste

do Paraná.

RESULTADOS

Pacientes (n=83) Controles (n=83)

Sexo
49 homens (59%) + 

34 mulheres (41,%)

39 homens (47%) + 

44 mulheres (53%)

Idade média 56,5 anos (±13,3) 54,8 anos (±16,7)

Classificação 66 MB + 17 PB -

Tabela 1. Características dos pacientes e controles de

acordo com sexo, idade e classificação clínica.

METODOLOGIA

83 pacientes + 83 controles*

Detecção dos SNPs por PCR-SSP 

Programa SNPStats® para análise estatística.
*contatos não-consanguíneos dos pacientes

Pesquisa aprovada pelo CEP-UEM (2.424.046/2017).

SNP Gen

Feminino

OR

Masculino

OR
MB

N=52

Con
N=110

MB
N=83

Con
N=99

D

C/C 20 43 ref. 35 33 2.27

C/T 4 1 7 6 NS

B

G/G 17 34 ref. 39 32 2.39

G/A 7 10 3 7 NS

C

G/G 21 36 33 36 NS

G/A 3 8 ref. 9 3 8.04

Tabela 2. Frequência genotípica em relação ao sexo dos

polimorfismos do éxon 1 do gene MBL2 em pacientes com

hanseníase MB e o grupo controle.

SNP: polimorfismo de nucleotídeo único; Gen: genótipo; MB:

hanseníase multibacilar; Con: controles; NS: não significativo; OR:

odds ratio IC=95%. OR=2,27 (1,11-4,66); OR=2,39 (1,13-5,06);

OR=8,04 (1,25-51,82).

A distribuição dos genótipos para todos os SNPs

estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Este

resultado indica que a deficiência de MBL pode ter

importante papel no desenvolvimento da hanseníase

multibacilar em homens. Para os pacientes PB,

nenhuma relação entre o sexo e os SNPs foi

observada quando comparados com os controles.

Embora possíveis associações estejam presentes, um

maior número de amostras de pacientes e controles,

bem como outros polimorfismos no gene MBL2

devem ser investigados para concluir se

polimorfismos neste gene podem ser associados com

a susceptibilidade ou resistência à hanseníase.

MB: hanseníase multibacilar; PB: hanseníase paucibacilar

CONCLUSÃO


