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OBJETIVO

Analisar a associação entre os polimorfismos genéticos do

Éxon 1(OO/AO) do gene MBL e a regressão da FPP

esquistossomótica, após o tratamento específico em

pacientes atendidos no Ambulatório de Gastroenterologia

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de

Pernambuco.

A esquistossomose Mansônica (EM) é uma parasitose causada

pelo Schistosoma mansoni, que representa um grave problema

de saúde pública no Brasil, sendo o Nordeste um dos locais de

maior prevalência no país. A fibrose periportal (FPP) é

considerada como uma importante manifestação clínica da EM.

É representada por uma resposta inflamatória e fibrótica que

ocorre devido a presença dos ovos do S. mansoni no fígado.

Essa deposição pode ocasionar hipertensão portal e

consequentemente ruptura das varizes do esôfago. A Lectina

Ligante de Manose (MBL) é uma proteína sintetizada pelo

fígado envolvida na resposta imune ao desenvolvimento da

fibrose periportal. Esta resposta imune relacionada a

polimorfismos na região Éxon 1 do gene MBL, estiveram

associadas com o desenvolvimento de fibrose hepática. Alguns

polimorfismos identificados em regiões promotoras e também na

região Éxon 1 do gene MBL são responsáveis por causar

alterações funcionais e influenciam a concentração circulante de

MBL. Acredita-se que os níveis séricos baixos, intermediários e

elevados de MBL estão relacionados com os genótipos OO, AO

e AA, respectivamente

INTRODUÇÃO

Os polimorfismos avaliados não estão associados com a regressão da fibrose

periportal após tratamento específico, nesta população. Os resultados do atual

estudo não excluem a possibilidade de outras regiões do gene MBL

influenciarem na regressão do padrão e do grau de fibrose. Há ainda a

possibilidade do tamanho amostral ter sido insuficiente, bem como, possíveis

variações étnicas nesta população. Desta forma, serão necessários estudos

futuros de coorte com uma maior amostra, para uma avaliação mais apurada

do possível impacto destes polimorfismos na regressão da FPP.

CONCLUSÃO

Neste estudo, incialmente foram selecionados 86 pacientes, destes, 16 foram

excluídos por não apresentarem seguimento de ultrassonografias pré e pós-

tratamento específico, e 1 foi excluído por apresentar outra hepatopatia

associada, ao final foram arrolados 69 pacientes (FIGURA 1.)

Este estudo avaliou a influência dos polimorfismos (OO/AO) na região Éxon 1 do

gene MBL na regressão da fibrose periportal esquistossomótica. Trata-se do

primeiro estudo que avalia estes polimorfismos na regressão da FPP em um

grupo de pacientes com EM no estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil.

Neste estudo, não foi encontrada evidência de associação estastística entre os

fatores sociodemográficos, clínicos e os polimorfismos avaliados com a

regressão da fibrose periportal. Tais achados podem ser justificados pela

hipótese de que variações étnicas, nesta população brasileira, podem ter

influenciado nestes resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância da

Esquistossomose Mansoni – Diretrizes Técnicas. Brasília: Editora: Ministério da Saúde,

2014.

Brandt CT, Rino M, Pitta MG, Muniz JS, Silveira DO, Castro CM. Avaliação das citocinas

IL-10 e IL-13 como mediadores na progressão da fibrose de Symmers em portadores de

esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica. Rev Col Bras Cir. 2010; 37(5).

Silva PCV, Gomes AV, Souza TKG et al. Association of SNP (-G1082A) IL-10 with

Increase in Severity of Periportal Fibrosis in Schistosomiasis,in the Northeast of Brazil.

Testing Genetic. 2014; 18: 1-7.

Silva PCV, Domingues ALC, et al. Aspectos epidemiológicos da esquistossomose

hepatoesplênica no Estado de Pernambuco, Brasil. Epidemiol Serv Saúde. 2011; 20: 327-

336.

AVALIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS (OO/AO) ÉXON 1 DO GENE MBL NA REGRESSÃO DA FIBROSE 

PERIPORTAL ESQUISTOSSOMÓTICA

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva para

verificar a associação dos polimorfismos (OO/AO) Éxon 1

MBL com a regressão da fibrose periportal. Foram

arrolados 69 pacientes infectados com S. mansoni,

provenientes de áreas endêmicas em Pernambuco, onde

foram analisados por 3 anos retrospectivamente, antes e

após tratamento específico, para estimar a probabilidade

de regressão de FPP. Foram divididos em dois grupos:

Grupo 1 - Expostos - 18 pacientes com genótipos OO ou

AO e o Grupo 2 - Não expostos - 51 pacientes com

genótipo AA. Indivíduos com outras hepatopatias

associadas descritas em prontuários foram excluídos deste

estudo. As principais exposições avaliadas foram os

polimorfismos (OO/AO) MBL, que no contexto da hipótese

deste estudo, foram investigadas para associações com a

regressão da FPP, como um fator protetivo para evolução

da doença. As demais variáveis analisadas foram idade,

sexo, hemorragia digestiva alta, tratamento para

hemorragia digestiva alta, contato com água contaminada

após tratamento, contato com água contaminada

atualmente e fatores clínicos como padrão e grau de

fibrose periportal. As informações sobre essas variáveis

foram obtidas por meio de consulta aos prontuários,

através de um formulário.
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