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METODOLOGIA

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium
leprae. É classificada pela diversificação no curso clínico da infecção,
variando de uma doença paucibacilar na qual poucos bacilos estão
presentes, a uma doença multibacilar, na qual uma grande carga
bacilar está presente nas lesões. O fenótipo de susceptibilidade à
infecção por M. leprae é complexo e influenciado por fatores do
hospedeiro e do parasita, e também por fatores ambientais, no
entanto, alguns estudos tem sugerido fatores genéticos como sendo
importantes na manifestação da hanseníase per se e no curso clínico
da doença. O SNP rs3751143 é um polimorfismo exônico onde ocorre
uma troca do alelo A para o alelo C, causando a mudança de
aminoácido na proteína codificada (GAGGCG:GlutaminaAlanina),
e perda de função da proteína. Polimorfismos que causam a perda de
função de P2X7 levam ao comprometimento da morte de
micobactérias induzida por ATP em macrófagos. Neste sentido, este
trabalho teve como objetivo analisar a associação do SNP rs3751143
do gene P2X7 em pacientes portadores de hanseníase através de
estudo do tipo caso controle.
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Figura 1: Distribuição dos indivíduos genotipados no

estudo. Ao todo são 81 pacientes portadores de hanseníase

(grupo caso) e 82 indivíduos saudáveis (grupo controle).

Formas clínicas na classificação de Madri: MHI:

Indeterminada, MHT: Tuberculóide, MHV: Virchoviana, MHD:

Dimorfa.
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Estes dados mostram, pela primeira vez, que apesar do polimorfismo

rs3751143 do gene P2X7 não ter influência na Hanseníase per se, o

polimorfismo em homozigose pode estar envolvido na gravidade das formas

clínicas da doença. P2X7 é conhecido pela sua função anti-micobacteriana e o

alelo rs3751143-C do gene P2X7 já foi descrito como um fator de risco para o

desenvolvimento de tuberculose. A contribuição do P2X7 na imunopatologia da

infecção pelo M. leprae é desconhecida, no entanto, P2X7 tem importante

regulação na infecção causada por Mycobacterium tuberculosis e outros

patógenos intracelulares; sugerindo que mecanismo similar pode estar

ocorrendo na micobacteriose causadora de Hanseníase.

Tabela 1: Características gerais dos indivíduos da 

pesquisa.

Figura 2: Eletroferograma representativo dos perfis alélicos obtidos por

sequenciamento por extensão de único nucleotídeo em multiplex. A

amostra do sujeito da pesquisa do grupo caso H26 possui os seguintes

genótipos G/A, G/G, C/C, rs3751143-C/A.

Tabela 2: Análises de associação genética do polimorfismo

P2X7_rs3751143 Comparação entre as formas clínicas da Hanseníase

segundo a classificação da OMS.


