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RESUMO 

 
A doença auto-imune da tireóide (AITD) afeta de 2 a 5% da população e é o 

transtorno auto-imune órgão-específico mais comum. Sua apresentação clínica varia 
do hipertireoidismo da doença de Graves (GD) ao hipotireoidismo da tireoidite de 
Hashimoto (HT). O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a 
associação dos polimorfismos de dois genes ligados ao sistema imune inato, DEFB1 
e MBL2, na susceptibilidade à doença auto-imune da tireóide. O gene DEFB1 
codifica a β-defensina humana 1 (HBD-1), um peptídeo antimicrobiano capaz de 
romper a membrana de uma ampla variedade de patógenos. Polimorfismos de única 
base (SNPs) na região 5’UTR do DEFB1 têm sido associados com uma maior 
susceptibilidade a diversas infecções e distúrbios auto-imunes. O gene da lectina 
ligadora de manose (MBL2) codifica uma proteína de reconhecimento de padrões 
moleculares que tem como alvo resíduos de carboidratos na membrana de 
patógenos, células transformadas e apoptóticas. Polimorfismos no éxon 1 desse 
gene têm sido alvo de diversos estudos e revelou ser de suma importância na 
susceptibilidade a infecções e doenças auto-imunes. O grupo de estudo consistiu de 
74 e 163 pacientes com AITD para análise de SNPs do gene DEFB1 e MBL2, 
respectivamente. O grupo controle foi formado por 92 e 214 indivíduos saudáveis 
para análise dos genes DEFB1 e MBL2, já coletados em estudos anteriores. A 
genotipagem dos SNPs nas posições -20, -44 e -52 na região 5’UTR do gene 
DEFB1 foi realizada através do seqüenciamento de DNA, enquanto que os SNPs 
nos códons 52, 54 e 57 do éxon 1 do gene MBL2 foram genotipados através da PCR 
tempo real. Os resultados do gene DEFB1 mostraram uma diferença significativa 
para as freqüências genotípicas do SNP -52 entre pacientes AITD e controles (p-
value=0.04431). Considerando os 33 pacientes diagnosticados com HT, houve uma 
diferença significativa apenas nas freqüências alélicas do SNP -52 (p-
value=0.03205) entre pacientes com HT e controles. Os resultados do gene MBL2 
mostraram uma diferença significativa entre as freqüências alélicas (p-
value=0.009163) e genotípicas (p-value=0.04588) dos pacientes com AITD e 
controles. Considerando os 87 pacientes diagnosticados com HT, houve uma 
diferença significativa nas freqüências alélicas do gene MBL2 (p-value=0.01354) 
entre pacientes com HT e controles. Nossos resultados mostraram uma associação 
entre o alelo -52A do gene DEFB1 e o alelo O do gene MBL2 com a AITD e HT, 
identificando novos marcadores de susceptibilidade à doença auto-imune da 
tireóide. 

 

Palavras-chave:  Doença auto-imune da tireóide, tireoidite de Hashimoto, doença de 
Graves, SNPs, DEFB1, MBL2. 
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ABSTRACT 

 

Autoimmune thyroid disease (AITD) affects 2 to 5% of the population and it’s 
the most common organ-specific autoimmune disorder. Its clinical presentation varies 
from Graves Disease’s (GD) hyperthyroidism to Hashimoto Thyroiditis’ (HT) 
hypothyroidism. The present work main objective is to analyze the association 
between polymorphisms of two genes linked to the innate immune system, DEFB1 
and MBL2, and the susceptibility to autoimmune thyroid disease. The DEFB1 gene 
encodes Human β-defensin 1 (HBD-1), an antimicrobial peptide able to disrupt the 
membrane of a wide variety of pathogens. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) 
in the 5’UTR region of the DEB1 gene have been associated with a higher 
susceptibility to infections and autoimmune disorders. The mannose binding lectin 
gene (MBL2) encodes a protein of molecular patterns recognition that targets 
carbohydrates residues in membrane of pathogens, transformed and apoptotic cells. 
Polymosphisms in éxon 1 has been the subject of several studies and revealed to be 
of major importance in infections and autoimmune diseases susceptibility. The study 
group consisted of 74 and 163 AITD patients to analyze DEFB1 and MBL2 SNPs, 
respectively. The control group comprised 92 and 214 health individuals to analyze 
DEFB1 e MBL2 genes, collected in previous studies. The genotyping of the SNPs in 
positions -20, -44 and -54 in the 5’UTR region of the DEFB1 gene was performed 
through DNA sequencing, while the SNPs in codons 52, 54 and 57 in éxon 1 of the 
MBL2 gene were genotyped by real time PCR. The DEFB1 gene results showed a 
significant difference in the genotypic frequencies of the -52 SNP between AITD 
patients and controls (p-value=0.04431). Considering the 33 patients diagnosed with 
HT, there was a significant difference only in allele frequencies of the -52 SNP (p-
value=0.03205) among HT patients and controls. The MBL2 gene results showed a 
significant difference between the allelic (p-value=0.009163) and genotypic (p-
value=0.04588) frequencies of AITD patients and controls. Considering the 87 
patients diagnosed with HT, there was a significant difference in allele frequencies of 
the MBL2 gene (p-value=0.01354) among HT patients and controls. Our results 
showed an association between the -52A allele of DEFB1 gene and the O allele of 
the MBL2 gene with AITD and HT, identifying new susceptibility markers to 
autoimmune thyroid diseases. 

 

Key-words:  Autoimmune thyroid disease, Hashimoto thyroiditis, Graves disease, 
SNPs, DEFB1, MBL2.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença auto-imune de tireóide é a endocrinopatia auto-imune mais 

freqüente na população. Ela compreende a Tireoidite de Hashimoto e Doença de 

Graves, que são considerados os pólos da doença. Sua prevalência, considerando-

se o hipotireoidismo (tireoidite de Hashimoto) e o hipertireoidismo (doença de 

Graves), é de 1-5% e 0,4-1%, respectivamente. Esta patologia se caracteriza pela 

presença de auto-anticorpos moduladores da função tireoidiana. Eles podem ser 

tantos ativadores como inibidores da glândula, com predomínio de um componente 

(ativador ou inibidor) nos pólos citados. O atual dogma é de que esta é uma doença 

multifatorial, na qual genes de susceptibilidade e fatores ambientais atuam juntos 

para iniciar respostas imunes celulares e humorais contra a tireóide. 

A imunidade possui dois caminhos principais, a imunidade inata e a 

imunidade adquirida, que apresentam aspectos diferentes, tais como sistema de 

reconhecimento, células envolvidas e mecanismos de ação. A imunidade inata é a 

primeira linha de defesa e está presente na maioria dos organismos. Os receptores 

das células do sistema imune inato são desenvolvidos durante o processo 

evolucionário. 

Peptídeos antimicrobianos (AMPs) são moléculas importantes envolvidas na 

resposta imune inata, caracterizadas por sua atividade antibiótica natural nas 

doenças infecciosas, além de sua atividade nas doenças auto-imunes. São três as 

principais classes de AMPs (defensinas, catelicidinas e lactoferrinas), onde as 

defensinas podem ser classificadas em -alfa e –beta. O gene da β-defensina 

Humana 1 (DEFB1) codifica um peptídeo antimicrobiano (HBD-1) capaz de romper a 

membrana de uma ampla variedade de patógenos, assim como atua ligando o 

sistema imune inato ao adaptativo. Polimorfismos de única base (SNPs) na região 

5’UTR (nas posições -20, -44 e -52) têm sido igualmente associados com a 

susceptibilidade a diversas infecções. Tem sido sugerido na literatura que as 

infecções possam ter um papel importante na patogênese da doença auto-imune da 

tireóide. 

Durante a última década, devido ao seu papel na imunidade inata, surgiu um 

maior interesse na Lectina Ligadora de Manose (MBL), e a associação entre 

polimorfismos funcionais do gene MBL2 e algumas doenças auto-imunes têm sido 

investigada. Níveis séricos da MBL são extremamente afetados por SNPs presentes 
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no éxon 1 (nos códons 52, 54 e 57) e no promotor do gene MBL2 (nas posições -

550, -221 e +4). A presença do alelo recessivo no éxon 1, quando heterozigótico, 

resulta em uma redução significante da concentração sérica de MBL, e, quando 

homozigótico, em ausência quase completa da proteína.  

A MBL é uma proteína capaz de reconhecer a manose na superfície de 

patógenos, possuindo diversos papéis como a promoção da opsonofagocitose, 

modulação do processo de inflamação, reconhecimento de estruturas alteradas e 

depuração de células apoptóticas. Apoptose defeituosa poderia estar envolvida na 

patogênese de doenças auto-imunes órgão-específicas por permitir a sobrevivência 

de linfócitos auto-reativos. 

A nossa hipótese é que a deficiência da HBD-1 e da MBL, resultante de 

polimorfismos de única base (SNPs) nos genes codificantes das proteínas, possa 

atuar como um fator de risco para o desenvolvimento da doença auto-imune da 

tireóide.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. DOENÇA AUTO-IMUNE DA TIREÓIDE 

 

2.1.1. TIREÓIDE 

 

A tireóide é uma glândula endócrina, localizada no pescoço, anterior a 

traquéia e abaixo da laringe. Apresenta dois lobos que estão conectados em sua 

parte central (istmo), o que confere à glândula a forma da letra “H”. Histologicamente 

é formada por uma grande quantidade de folículos, onde os hormônios tireoidianos 

(T3 e T4) são produzidos. Estes, por sua vez, têm uma grande importância no 

controle do metabolismo do organismo, como por exemplo, estimulando o consumo 

de oxigênio pela maior parte das células, regulando o metabolismo dos lipídeos e 

carboidratos e o desenvolvimento do sistema nervoso (VAISMAN et al., 2004). 

O controle da tireóide é iniciado através do TRH (hormônio liberador da 

tireotrofina) hipotalâmico, que estimula a hipófise a secretar o TSH (hormônio 

estimulante da tireóide). O TSH produzido induz a tireóide a captar e incorporar o 

iodo (I¯ ). Durante o processo, o I¯  concentrado na célula folicular é transportado 

para a colóide onde uma peroxidase (TPO) o oxida e o torna apto a ser incorporado 

na tirosina, que faz parte da tireoglobulina. O iodo se liga então aos radicais tirosil 

formando a monoiodotirosina (MIT) e consecutivamente a diodotirosina (DIT). 

Através de uma ligação éster entre estas duas moléculas originam-se as 

iodotireoninas (T4, T3 e rT3) (FORTUNATO, 1973; VAISMAN et al., 2004). 

A síntese de T4 é muito superior a de T3. Entretanto, em situações de 

extrema carência de iodo, há uma síntese preferencial de T3 (molécula 

biologicamente mais ativa), para conferir um maior rendimento à utilização do iodo.  

Parte da desiodação do T4 ocorre em plena tireóide. Todavia, a conversão periférica 

de T4 em T3 ocorre principalmente nos rins por ação da enzima 5’ monodesiodase, 

podendo ocorrer também no fígado, através 3’ monodesiodase,  formando o T3 

reverso (FORTUNATO, 1973). À medida que os hormônios tireoidianos são 

utilizados, parte do iodo neles contido retorna à tireóide e é reciclado para produzir 

mais hormônios tireoidianos (VAISMAN et al., 2004). 
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2.1.2. PATOGÊNESE DA DOENÇA AUTO-IMUNE DA TIREÓIDE 

 

O sistema imunológico é a defesa natural do organismo contra patógenos 

invasores. Ele é composto de duas subdivisões principais: o sistema imune inato e o 

adaptativo. O sistema imune inato é o responsável pela primeira linha de defesa, ele 

reconhece componentes estruturais comuns aos agentes patogênicos e 

desencadeiam respostas imunes, através da sinalização (MORRAN et al., 2008).  

O sistema imune adaptativo faz parte da linha secundária de defesa e tem 

como característica ser antígeno-específico e gerar memória imunológica dentro do 

hospedeiro, o que permite a eliminação mais eficiente após a re-exposição do 

mesmo patógeno. Embora esses dois ramos do sistema imune tenham funções 

distintas, há interconexão entre eles, ou seja, componentes do sistema imune inato e 

do adquirido influenciam-se mutuamente. Cada uma dessas subdivisões principais 

do sistema imune apresentam tanto componentes celulares como humorais, através 

dos quais elas executam suas funções de proteção (MAYER, 2009).  

A fim de proteger o corpo contra patógenos estranhos, o sistema imunológico 

evoluiu de forma a reconhecer a diferença entre o próprio e o não-próprio. A 

capacidade de se tornarem auto-tolerantes para com as proteínas do próprio 

organismo e antígenos é fundamental para manter um bom funcionamento do 

sistema imunológico. Se este se torna desequilibrado, a rede de células e citocinas, 

que antes era responsável pela prevenção da auto-imunidade, passam a promovê-

la, podendo levar a danos irreversíveis. Inúmeras doenças auto-imunes têm sido 

caracterizadas ao longo do tempo (MORRAN et al., 2008). 

Classicamente, doenças auto-imunes são caracterizadas pela atividade de 

linfócitos auto-reativos, que causam danos a órgãos ou tecidos pela formação de 

auto-anticorpos que reagem contra tecidos do hospedeiro (SINHA et al., 1990). 

Apoptose defeituosa poderia estar envolvida na patogênese de doenças auto-

imunes órgão-específicas por permitir a sobrevivência de linfócitos auto-reativos 

(STOJANOVIĆ et al., 2009). 

A doença auto-imune da tireóide (AITD) é uma endocrinopatia bastante 

comum, afetando até 5% da população geral. A auto-imunidade direcionada à 

tireóide é manifestada em duas condições clássicas, a tireoidite de Hashimoto (HT), 

resultando em hipotireoidismo, e a doença de Graves (GD) resultando em 

hipertireoidismo (JACOBSON e TOMER, 2007a). 
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O desenvolvimento da AITD é determinado pela perda da auto-tolerância 

imunológica e da reatividade a auto-antígenos tireoidianos, resultando infiltrado na 

glândula por linfócitos T e B reativos, produção de auto-anticorpos e na expressão 

clínica da GD e HT. Na GD, o infiltrado tireoidiano de células T ativa as células β 

para a produção do anticorpo anti-receptor do TSH (TRAb), o qual ocupa e ativa o 

TSHR (receptor de TSH), estimulando a tireóide e determinando o hipertireoidismo. 

Por outro lado, na HT, as células T induzem a apoptose das células foliculares e a 

destruição da arquitetura glandular, determinando o hipotireoidismo (COLLINS e 

GOUGH, 2002; WEETMAN, 2003). Embora inicialmente consideradas como 

doenças distintas, em uma visão mais atual, GD e HT representariam lados opostos 

ou desfechos diferentes de um mesmo processo fisiopatológico (MCLACHLAN et al., 

2007). 

O desenvolvimento da tolerância imunológica a auto-antígenos envolve 

processos complexos de mecanismos centrais e periféricos. A tolerância central 

ocorre no timo pela deleção de células T que se ligam com alta afinidade a 

peptídeos endógenos. Quando este processo falha, células T auto-reativas podem 

escapar da seleção tímica e migrar para a periferia, onde são inibidas pelas células 

T naturalmente regulatórias (Treg) (SAKAGUCHI et al., 2008). A depleção das 

células Treg tem sido relacionada com o desenvolvimento de tireoidite auto-imune, a 

apoptose celular e a progressão do hipertireoidismo da GD ao hipotireoidismo da 

HT, que ocorre naturalmente em alguns casos (MARAZUELA et al., 2006). 

Os fatores desencadeadores do processo auto-imune na AITD não são bem 

conhecidos, mas admite-se que o sinal inflamatório inicial seria emitido por lesão ou 

necrose celular desencadeada por múltiplos fatores, como anormalidades genéticas 

(polimorfismos em genes de susceptibilidade, ex.: HLA-DR, CTLA4, CD40, PTPN22) 

(JACOBSON e TOMER, 2007a), infecções virais ou bacterianas (ex.: Toxoplasma 

gondii, hepatite C, Yersinia enterocolitica, Helicobacter pylori) (CORAPÇIOĞLU et 

al., 2002; TOZZOLI et al., 2008; BASSI et al., 2010; TOMER, 2010), estresse ou 

excesso de iodo, com liberação de auto-antígenos, atração e infiltração glandular por 

células T e β (WEETMAN, 2003; PRUMMEL et al., 2004). A lesão inicial atrairia 

quantidade expressiva de células apresentadoras de antígenos (APCs) profissionais 

para o meio intratireoidiano, que, por sua vez, apresentaria os auto-antígenos 

tireoidianos aos linfócitos T auxiliadores CD4+. As citocinas liberadas deste 

processo induziriam a expressão de moléculas MHC (HLA de classe I e II) na 
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superfície da célula folicular, transformando-as em APCs. A expressão aberrante de 

moléculas HLA de classe II na célula tireoidiana parece ter papel relevante no 

desenvolvimento da AITD (JACOBSON et al., 2008). 

Os mecanismos pelos quais moléculas HLA conferem susceptibilidade à AITD 

têm sido agora melhor compreendidos. As células T reconhecem e respondem a um 

antígeno pela interação com complexo composto de peptídeo antigênico 

apresentado por moléculas HLA. Especula-se que diferentes alelos HLA tenham 

afinidades distintas por peptídeos de auto-antígenos tireoidianos. Uma vez ligados, 

os peptídeos seriam apresentados e reconhecidos por receptores das células T 

(TCR) em células que teriam escapado da tolerância imunológica. Neste modelo, um 

alelo HLA-DR específico poderia permitir que um peptídeo auto-antigênico se fixe, 

seja apresentado e reconhecido pelo TCR (JACOBSON et al., 2008).  

Em outra alternativa, agentes infecciosos desencadeariam o processo auto-

imune por um mecanismo conhecido por mimetismo molecular, quando uma 

resposta imune a auto-antígeno fosse desencadeada pela sua similaridade 

molecular com o antígeno estranho por meio de reação cruzada (WEISS et al., 1983; 

HEYMA et al., 1986; TOMER e DAVIES, 1993). 

Havendo falha na manutenção da tolerância imunológica, os auto-antígenos 

não seriam reconhecidos, resultando na ativação de células T e β auto-reativas, com 

resposta inflamatória excessiva e inapropriada. O recrutamento de linfócitos na AITD 

envolve processo complexo com atuação de moléculas de adesão e, principalmente, 

de quimiocinas, uma família especializada de citocinas que controlam a migração de 

leucócitos durante o processo inflamatório (ROTONDI et al., 2007). 

Estudos experimentais sugerem que as quimiocinas induzidas pelo interferon-

γ (INF-γ) teriam papel importante no estágio inicial da AITD, uma vez que essas 

quimiocinas recrutariam linfócitos Th1, que secretam INF-γ, portanto perpetuando o 

processo auto-imune. Por outro lado, os linfócitos Th2 são recrutados nos tecidos 

pelas quimiocinas CCL17 e CCL22, ligantes do receptor CCR4, expressos nas 

células Th2. Assim, as quimiocinas poderiam ter papel importante no tipo de 

resposta linfocítica predominante, se Th1 ou Th2 (ROTONDI et al., 2007). A 

diferenciação em uma ou outra resposta imune parece, ainda, ser regulada por 

sinais coestimuladores determinados pela família de moléculas expressas na 

superfície celular das células APC, denominadas proteínas B7. Coestimuladores B7-

1 induzem a produção de células Th1, enquanto proteínas coestimuladoras B7-2 
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induzem a produção de células Th2 (BERGER, 2000; STELIOS e AGATHOCLES, 

2004; ROMALDINI e SGARBI, 2007). 

Na HT, a maioria do inlfiltrado linfocítico age como células Th1, favorecendo a 

imunidade celular e o desenvolvimento da apoptose celular. Ligantes apoptóticos e 

receptores são expressos na célula tireoidiana, mas, em condições fisiológicas, 

permanecem inativados (WANG e BAKER, 2007). No entanto, a expressão do FasL, 

induzida por citocinas Th1 no infiltrado linfocítico tireoidiano, determina a apoptose 

(GIORDANO et al., 1997). Defeitos nas células Treg resultam na hiperprodução das 

citocinas Th1 e poderiam estar envolvidos na patogênese da HT (BRETZ e BAKER, 

2001). Na GD, o predomínio de citocinas Th2 favorece a imunidade humoral com a 

produção aumentada de auto-anticorpos pelos linfócitos B. O aumento da 

concentração da imunoglobulina G (IgG) ou as citocinas Th2 parecem inibir a 

expressão de Fas e induzir a expressão de moléculas anti-apópticas, o que 

protegeria os tirócitos contra a apoptose na GD (BRETZ e BAKER, 2001). 

A AITD é o resultado da interação entre múltiplos fatores ambientais e 

múltiplos genes, com importância variável na indução da auto-imunidade em um 

indivíduo ou em uma população. A figura 1 sumariza os principais passos dos 

mecanismos de susceptibilidade, desenvolvimento e progressão da auto-imunidade 

tireoidiana. 

 

Figura 1.  Patogênese das doenças tireoidianas auto-imunes. Fonte: Sgarbi e Maciel, 2009. 
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2.1.3. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA AUTO-IMUNE DA TIREÓIDE 

 

Atualmente, diversos marcadores têm sido utilizados para diagnosticar e 

acompanhar a evolução do paciente com tireoidite auto-imune. Os mais freqüentes e 

mais bem caracterizados para diagnóstico laboratorial são os anticorpos anti-

tireoperoxidase (anti-TPO), anti-tireoglobulina (anti-Tg) e anti-receptor do TSH 

(TRAb) (MELO, 2006). Dentre estes, a presença do anticorpo anti-TPO constitui o 

principal marcador do diagnóstico nos pacientes, sendo encontrado em cerca de 

90% dos pacientes (RAPOPORT e MCLACHLAN, 2001). A peroxidase tireoidiana 

(TPO) é uma enzima que catalisa as etapas de iodinação e acoplamento da 

biossíntese do hormônio tireoidiano, sendo destacado seu papel como principal 

antígeno microssomal (VECINO et al., 2004). 

Os anticorpos anti-Tg (anti-Tireoglobulina) estão presentes em 20 a 50% dos 

doentes e os anticorpos anti-receptor do TSH são positivos em 10% dos doentes 

com tireoidite auto-imune, tendo grande importância no desenvolvimento e 

gravidade do hipotireoidismo. Os anticorpos anti-receptor da TSH estão presentes 

tanto na GD, como na HT, comportando-se, no primeiro caso, como anticorpos 

estimuladores (TRAb), que se ligam a seqüências de aminoácidos na região 

terminal-NH2 da porção extracelular do receptor. Por outro lado, na HT são os 

anticorpos bloqueadores (TRAb b) que se ligam a seqüências mais próximas da 

superfície (MELO, 2006). 

Apesar da grande importância na quantificação dos anticorpos, o exame 

inicial do aspecto da glândula, bem como exames de ultrassonografia também são 

essenciais para o diagnóstico da doença. A análise dos contornos, volume e 

consistência da glândula é feita através dos exames clínicos de rotina (TIREOIDITE 

DE HASHIMOTO, 2008). 

A ultra-sonografia evoluiu de forma muito rápida e tornou-se um método 

simples, não-invasivo, reprodutível e com alta sensibilidade para o diagnóstico da 

tireoidite auto-imune. Entretanto, em alguns casos ainda é necessário realizar uma 

biópsia aspirativa, que apesar de sua alta sensibilidade e especificidade, é um 

método invasivo e, por isso, reservado quando há presença de nódulo ou bócio de 

crescimento rápido (HÖFLING et al., 2008). 
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2.1.4. FATORES AMBIENTAIS E ENDÓGENOS DE SUSCEPTIBILIDADE À 

DOENÇA AUTO-IMUNE DA TIREÓIDE 

 

Devido ao fato da doença auto-imune da tireóide ser de natureza multifatorial, 

fatores ambientais, genéticos e endógenos irão contribuir para o distúrbio à 

tolerância imunológica e subseqüente início do processo de agressão auto-imune. 

Nos seres humanos, a susceptibilidade às doenças auto-imunes da tireóide 

aumenta claramente com a idade, sendo demonstrado pelo estudo de Canaris et al. 

(2000), em que 24% das mulheres com mais de 60 anos apresentam 

hipotireoidismo, e nos trabalhos de Muller et al. (2001) e Weetman (2003), onde a 

tireoidite auto-imune apresenta tendência para se manifestar após os 50 anos de 

idade. Essa susceptibilidade é resultante da exposição a diversos fatores (tais como 

o excesso da ingestão de iodo nutricional), e obviamente, alterações na 

imunorregulação. 

Cerca de 5% a 15% das mulheres e 1% a 5% dos homens, de acordo com os 

critérios diagnósticos e a localização geográfica, apresentam tireoidite auto-imune 

crônica (DITTMAR e KAHALY, 2005), podendo ser até nove vezes mais freqüente 

nas mulheres (MARIOTTI e PINNA, 2003). A doença auto-imune da tiróide é uma 

patologia freqüente; e esta prevalência é mais alta na raça branca (14%), do que na 

raça negra (5%) (HOLLOWELL et al., 2002). Apesar da presença de anticorpos anti-

tireoidianos detectáveis, a maioria das pessoas apresenta função glandular normal.  

 O tabagismo é um dos fatores ambientais que aumenta o risco de 

desenvolver qualquer patologia auto-imune da tireóide, o que pode estar relacionado 

com a existência de tiocianatos no fumo do tabaco (FUKATA et al., 1996).  

Vários estudos também demonstram a influência do iodo na disfunção da 

tireóide. A ingestão de iodo em quantidades superiores às necessárias predispõe 

para esta patologia, e isso pode estar relacionado com o aumento da 

imunogenicidade da tireoglobulina, atraindo os anticorpos anti-tireoidianos 

(WEETMAN, 2004).  A deficiência de iodo na dieta também é responsável por 

disfunções na tireóide, pois ocorre uma diminuição do conteúdo de iodo intra-

tireoideano e conseqüente redução da produção dos hormônios da tireóide, 

causando graus variados de hipotireoidismo e alta prevalência de bócio.O stress e 

alguns fármacos como a amiodarona ou o lítio podem também ter algum papel no 

desenvolvimento da doença. No que diz respeito aos fatores endógenos, a gravidez 



10 
 

 

é o melhor caracterizado, estando associada ao aumento do risco a todos os tipos 

de doença auto-imune da tireóide. O processo auto-imune pode ser desencadeado 

devido à acumulação de células fetais na tireóide materna que ocorre durante a 

gravidez (KLINTSCHAR et al., 2001). 

Agentes infecciosos têm potencial para desencadear processos auto-imunes 

por diferentes mecanismos, como o mimetismo molecular, a ativação policlonal de 

linfócitos auto-reativos e pela liberação de antígenos previamente seqüestrados 

(TOMER e DAVIES, 1993; PRUMMEL et al., 2004).  

 

2.1.5. FATORES GENÉTICOS DE SUSCEPTIBILIDADE À DOENÇA AUTO-IMUNE 

DA TIREÓIDE 

 

A importância de fatores genéticos de susceptibilidade à AITD tem sido 

demonstrada por modelos animais de desenvolvimento, pelo risco aumentado de 

AITD em irmãos de indivíduos afetados e pela maior taxa de concordância em 

gêmeos monozigóticos comparados a heterozigóticos (BRIX et al., 1998). 

A ocorrência familiar de AITD tem sido reportada em diversos estudos. Hall e 

Stanbury (1967) mostraram que 33% dos irmãos de pacientes com GD e HT 

desenvolveram AITD e que 56% deles tinham auto-anticorpos contra a tireóide. 

Além disso, apontaram que, em quase todos os casos, pelo menos um dos pais do 

indivíduo afetado tinha auto-anticorpos tireoidianos, sugerindo que a herança para a 

presença destes seria por traço dominante. 

As comparações das taxas de concordância entre gêmeos homo e 

heterozigóticos tornaram-se evidências robustas e irrefutáveis da influência genética 

na patogênese da AITD. Estimou-se, por modelo biométrico, que a hereditariedade 

seria responsável por 79% do desenvolvimento da GD (BRIX et al., 2001), e por 

61% em homens e 72% em mulheres do desenvolvimento da positividade do anti-

TPO (HANSEN et al., 2006). Assim, fatores ambientais específicos explicariam o 

restante da susceptibilidade. 

A identificação de genes suscetíveis para a AITD tem sido investigada, em 

geral, por meio de estudos populacionais caso-controle, comparando-se a 

freqüência de determinado alelo entre as populações doente e sadia. Recentes 

avanços no entendimento da base genética da AITD revelaram a participação de 
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genes imunomoduladores e de genes específicos da tireóide como os principais 

candidatos (JACOBSON e TOMER, 2007b).  

Os genes imunomoduladores de susceptibilidade à AITD, identificados e 

confirmados, são o MHC (complexo principal de histocompatibilidade), o CTLA-4 

(antígeno-4 associado ao linfócito T citotóxico), o CD40 (molécula CD40 associada 

ao linfócito B) e o PTPN22 (proteína tirosina fosfatase-22) (BAN et al., 2002; TOMER 

e DAVIES, 2003; JACOBSON e TOMER, 2007a). 

Dentre os candidatos a genes de susceptibilidade, o HLA é o loci gênico com 

o papel mais importante na susceptibilidade à AITD (TOMER e DAVIES, 2003). A 

região MHC, que codifica as glicoproteínas HLA, consiste de um complexo de genes 

localizados no cromossomo 6p21. O locus MHC codifica genes agrupados em 3 

classes distintas: (1) os genes da Classe I incluem os antígenos HLA A, B e C, (2) os 

genes da Classe II incluem os heterodímeros HLA-DR, DP e DQ, e (3) os genes da 

classe III incluem componentes do Sistema Complemento, como C4, fator de 

necrose tumoral alfa, proteína de choque térmico 70 e diversos outros genes 

(NELSON e HANSEN, 1990). Como a região HLA contém muitos genes da resposta 

imune e tem demonstrado ser bastante polimórfico, logicamente tornou-se a primeira 

região gênica candidata para estudos de associação com a AITD e outras doenças 

auto-imunes. 

Estudos do HLA na doença de Graves mostraram que o HLA-B8 estava 

associado com um risco relativo de 1,5 a 3,5 (FARID et al., 1980). Pesquisas 

subseqüentes, no entanto, encontraram que a GD estava mais fortemente associada 

ao HLA-DR3, o qual agora se sabe estar em desequilíbrio de ligação com o HLA-B8 

(FARID, 1981). A freqüência do DR3 é de aproximadamente 40-55% nos pacientes 

com GD e 15-30% na população geral, resultando em um risco relativo de 3 a 4 para 

indivíduos com HLA-DR3 (FARID et al., 1980). Adicionalmente, nos caucasianos, o 

HLA-DQA1*0501 também mostrou associação com GD (YANAGAWA et al., 1993; 

MARGA et al., 2001), mas o estudo de ZAMANI et al. (2003) sugere que o alelo de 

susceptibilidade primária na GD é mesmo o HLA-DR3 (HLA-DRB1*03). 

Os dados dos haplótipos HLA na tireoidite de Hashimoto são menos definidos 

que na doença de Graves. Há descrições de associação entre HT e HLA-DR3 

(TANDON et al., 1991), e HLA-DR4 (PETRONE et al., 2001) em caucasianos. Foi 

demonstrado que o HLA-DR3 é o alelo responsável pela susceptibilidade conjunta 

para diabetes tipo 1 e AITD em famílias nas quais as duas doenças estão presentes 
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(GOLDEN et al., 2005). Além disso, foi encontrada uma associação entre HT e o 

HLA-DQw7 (DQB1*0301) em caucasianos (BADENHOOP et al., 1990). 

Três regiões cromossômicas podem estar ligadas à GD, denominadas GD-1 

(cromossomo 14q31), GD-2 (cromossomo 20q11.2) e GD-3 (cromossomo Xq21) 

(JACOBSON e TOMER, 2007b) e duas à HT, denominadas HT-1 (cromossomo 

13q33) e HT-2 (cromossomo 12q22) (TOMER e DAVIES, 2003). 

 

2.2. IMUNIDADE INATA NA SUSCEPTIBILIDADE À DOENÇA A UTO-IMUNE DA 

TIREÓIDE 

2.2.1. GENE DA β-DEFENSINA HUMANA 1 (DEFB1) 

 

Uma parte relevante da imunidade inata é constituída por peptídeos com 

atividade antimicrobiana, capazes de eliminar diretamente agentes patogênicos ou 

interferir em sua atividade. Os primeiros indícios de peptídeos com atividade 

antibacteriana em plantas ou com propriedades antifúngicas datam da década de 

1970 (FERNANDEZ DE CALEYA et al., 1972). Nos últimos 30 anos, centenas de 

peptídeos antimicrobianos em animais e plantas foram descobertos. A maior parte 

dos avanços realizados na área de identificação de peptídeos antimicrobianos deve-

se à problemática da resistência das bactérias e fungos aos antibióticos comumente 

utilizados, fato este que tem gerado crescente interesse no campo dos peptídeos 

antibióticos (AUVYNET e ROSENSTEIN, 2009). 

 Os peptídeos antimicrobianos apresentam este nome e classificação devido 

a sua principal característica: a atividade antibacteriana e antifúngica. No entanto, 

deve-se notar que muitos destes peptídeos têm um amplo leque de propriedades 

biológicas, com alguns deles possuindo atividade antiviral, bem como propriedades 

anticancerígenas. Além disso, podem influenciar o processo de inflamação, 

proliferação celular, liberação de citocinas, homeostase celular, quimiotaxia e 

equilíbrio entre proteases e inibidores de protease (BALS, 2000). 

As defensinas representam uma das classes mais importantes de peptídeos 

antimicrobianos. Elas apresentam tamanho típico com cerca de 30 a 40 resíduos de 

aminoácidos, com peso molecular que variam de 3 a 4 kDa e encontradas em 

diversos organismos (LAI e GALLO, 2009). No homem, as defensinas estão 

divididas em duas sub-famílias: α- e β- defensinas (BALS, 2000; HOOVER et al., 
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2000). As β-defensinas (HBD, do inglês “human beta defensin”) são peptídeos não-

glicosilados ricos em arginina com cerca de 30 a 48 aminoácidos em que seis 

resíduos de cisteína formam três pontes dissulfetos gerando uma estrutura com 

duas folhas betas antiparalelas (BOMAN, 1998).  

Análises do genoma humano indicaram a existência de mais de 40 potenciais 

regiões codificadoras para as defensinas (SCHUTTE et al., 2002; RODRIGUEZ-

JIMENEZ et al., 2003), porém apenas 4 têm sido bem caracterizadas (LEHRER, 

2004). A HBD-1 é expressa constitutivamente, enquanto que a HBD-2 e HBD-3 são 

induzidas por vários componentes de bactérias e citocinas (DALE e FREDERICKS, 

2005), e a HBD-4 é primariamente expressa nos testículos (GARCIA et al., 2001). 

Adicionalmente, a HBD-5 e HBD-6 foram identificadas no epidídimo (YAMAGUCHI et 

al., 2002), e preparações recombinantes ou sintéticas da HBD-27 e HBD-28 foram 

descritas e caracterizadas funcionalmente (GARCIA et al., 2001; SCHULZ et al., 

2005). 

A β-defensina humana 1 (HBD-1), codificada pelo gene DEFB1, foi isolada de 

hemofiltrados de pacientes que se submeteram ao tratamento de diálises. A HBD-1 

é expressa em epitélios que são expostos diretamente ao ambiente ou na 

microbiota, por exemplo, no pulmão, na glândula mamária, na glândula salivar, no 

rim, no pâncreas e na próstata (BENSCH et al., 1995). O gene DEFB1 está 

localizado no cromossomo 8 (8p22-p23), composto por dois éxons 

(VANKEERBERGHEN et al., 2005). Esta defensina pode ser induzida pela presença 

de microrganismos e fatores inflamatórios, visto que na região 5’UTR do referido 

gene existem sítios de ligação consenso para fatores nucleares de interleucina-6 e 

interferon-γ (RAJ e DENTINO, 2002). O primeiro produto pós-tradução é um pré-

propeptídeo, de maneira que o éxon 1 codifica uma região sinal N-terminal e uma 

porção do segmento pro-, e o éxon 2 codifica a porção final do segmento pro- e o 

peptídeo catiônico que apresenta atividade antimicrobiana após clivado (Figura 2) 

(BALS, 2000). 

  Os níveis de expressão da HBD1 variam entre os indivíduos e tem sido 

sugerido que esta variação decorre de diferenças genéticas no gene DEFB1 

(KRISANAPRAKORNKIT et al., 1998; MATHEWS et al., 1999; SAITOH et al., 2004). 

Este tipo de variação individual é importante na diversidade funcional subjacente à 

regulação da função imune inata e é evidente em vários componentes da imunidade 

(BEUTLER et al., 2006). Diversas evidências ligam os peptídeos antimicrobianos à 
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resistência ou susceptibilidade a infecções e doenças (ISLAM et al., 2001; ABIKO et 

al., 2002; WEHKAMP et al., 2003, 2005). Por exemplo, níveis da HBD2 são baixos 

em indivíduos com dermatite atópica (ONG et al., 2002). 

    

Figura 2.  Estrutura gênica e protéica das β-defensinas. Fonte: adaptado de Selsted e Ouellette, 2005. 

   

Dois tipos de polimorfismos genéticos têm sido identificados nos genes 

codificadores das defensinas, os polimorfismos no número de cópias (CNPs, do 

inglês copy number polymorphisms) e os polimorfismos de única base (SNPs, do 

inglês single nucleotide polymorphisms). Baixa expressão de α- e β-defensinas estão 

associadas com formas específicas da doença de Crohn e baixo número de cópias 

da β-defensina aumenta a susceptibilidade à doença de Crohn restrita ao cólon 

(FELLERMANN et al., 2006; WEHKAMP et al., 2008). Múltiplos SNPs do gene 

DEFB1 têm sido associados com riscos para a saúde (DORK e STUHRMANN, 1998; 

VATTA et al., 2000; JUREVIC et al., 2002). Estudos demonstraram que o SNP 

presente na posição -44 da região 5’UTR do gene DEFB1 está associado com 

dermatite atópica (PRADO-MONTES DE OCA et al., 2007), enquanto que um 

elevado número de cópias nos genes da β-defensina aumentam o risco de 

desenvolvimento da psoríase (HOLLOX et al., 2008). 

A HBD-1 é provavelmente o peptídeo antimicrobiano mais importante nas 

células epiteliais e mucosas. Sua distribuição tem sido relatada nas mucosas oral, 

nasal, pulmonar, urogenital, estomacal, intestinal e renal, plasma sanguíneo, tireóide 

e nas glândulas salivares. A expressão constitutiva tem sido relatada nos 

queratinócitos da pele, e nos tratos urinário e respiratório, com uma capacidade de 

regulação por estímulo inflamatório e microbiano (KLOTMAN e CHANG, 2006). 

β-defensinas 
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A β-defensina humana apresenta um importante papel na proteção contra a 

invasão dos microorganismos patogênicos, pois possuem um amplo espectro contra 

bactérias, fungos e vírus envelopados (BOMAN, 1998). Tal proteção deve-se ao fato 

da interação eletrostática da HBD com a membrana aniônica do patógeno, alterando 

sua permeabilidade e formando poros iônicos. Estes peptídeos são responsáveis 

pela quebra da membrana de inúmeros microorganismos, e alguns deles são 

capazes de atravessar a membrana citoplasmática e entrar nas células infectadas 

(GANZ, 2003; RIVAS-SANTIAGO et al., 2005). 

 A β-defensina humana-1 atua como uma das primeiras linhas de defesa do 

sistema imune inato, ligando-o ao sistema imune adaptativo através da 

quimioatração de células T de memória e células dendríticas (CD) mediadas pelo 

receptor CCR6, bem como atuando na maturação das CD (RAJ e DENTINO, 2002). 

Células dendríticas têm sido implicadas na indução da auto-imunidade e foram 

identificadas em lesões associadas com várias doenças auto-imunes. Uma vez que 

as CD são consideradas células apresentadoras de antígenos (APCs) profissionais 

do sistema imune e são as únicas APCs capazes de ativar células T, elas 

provavelmente têm um importante papel na perda da tolerância à linfócitos auto-

reativos e no desenvolvimento destas doenças (CRAVENS e LIPSKY, 2002). Além 

disso, devido à habilidade da HBD-1 de atrair células T ao local onde é expressa, 

esta proteína poderia estar envolvida na infiltração progressiva de células T na 

tireóide. 

Por outro lado, tem sido sugerido na literatura que as infecções possam ter 

um papel importante na susceptibilidade à doença auto-imune da tireóide 

(PRUMMEL et al., 2004). Por este motivo, mutações no gene que codifica a proteína 

HBD-1, e conseqüentemente um maior risco à infecções, poderiam estar associadas 

ao desenvolvimento desta doença. 

 

2.2.2. GENE DA LECTINA LIGADORA DE MANOSE (MBL2) 

 

 A existência de proteínas capazes de se ligarem a carboidratos foi 

inicialmente descrita em 1975, por Robinson e colaboradores, no soro de mamíferos. 

Tais proteínas humanas, denominadas de lectinas, foram isoladas pela primeira vez 

em 1978 a partir de frações citosólicas do fígado de coelhos por Kawasaki e 

colaboradores. Posteriormente, Wild e sua equipe (1983) foram capazes de isolar a 
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chamada lectina ligadora de manose (MBL) em humanos e fígado de ratos. Mais 

recentemente, a transcrição extra-hepática da MBL foi reportada, apresentando 

inúmeras implicações sobre o seu papel na defesa localizada do hospedeiro 

(DOMMETT et al., 2006; SEYFARTH et al., 2006).  

 O gene MBL2, localizado no braço longo do cromossomo 10 (10q11.2-q21), 

codifica a MBL e é um dos genes mais estudados da imunidade inata. A MBL é 

produzida principalmente no fígado e liberada para circular no soro sanguíneo, e 

pertence a uma família de proteínas chamada colectinas, devido à presença de uma 

região de colágeno e um domínio de lectina (MCBRIDE et al., 1998; IP et al., 2004). 

 A MBL é uma proteína de reconhecimento de padrões moleculares que tem 

como alvo resíduos de carboidratos na membrana de patógenos, células 

transformadas e apoptóticas (BOHLSON et al., 2007; TROUW et al., 2008). É 

também capaz de ativar a via das lectinas do Sistema Complemento (SC), bem 

como promover opsonização de patógenos e direcioná-los à fagocitose, 

constituindo, dessa forma, uma das primeiras linhas de defesa do hospedeiro 

(EZEKOWITZ, 2003; TAKAHASHI et al., 2006). 

 O Sistema Complemento, descrito pela primeira vez em 1890, consiste 

atualmente em um complexo com mais de 30 proteínas do plasma e da superfície 

celular. É reconhecido pelo alto e sofisticado papel que desempenha na defesa do 

organismo, eliminando da circulação os complexos antígeno-anticorpo e alguns de 

seus elementos atuam como mediadores inflamatórios, auxiliando no combate à 

infecção (FUJITA, 2002). 

 Para que o SC expresse a sua atividade é necessária a sua ativação prévia. 

Até o momento, existem três tipos diferentes de ativação descritos: a via clássica, a 

via das lectinas e a via alternativa. A via clássica é ativada por complexos antígeno-

anticorpo, enquanto que as outras duas - a lectina e a alternativa – funcionam na 

defesa da imunidade inata. A via das lectinas envolve o reconhecimento de 

carboidratos presentes na superfície dos patógenos através de receptores de 

reconhecimento padrão como os existentes na MBL, e a subseqüente ativação de 

enzimas associadas, conhecidas como serino-proteases associadas à MBL 

(MASPs). A via alternativa é iniciada pela ligação covalente de uma pequena 

quantidade do terceiro componente do Complemento (C3) aos grupos hidroxila ou 

amina presentes da mesma forma na superfície de microorganismos, o que não 

implica nesse caso no reconhecimento específico de moléculas (FUJITA, 2002). 
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 Estruturalmente, a MBL é um oligômero formado por subunidades 

homotriméricas de polipeptídeos de 25 kDa cada. Essas subunidades, por sua vez, 

se organizam em dímeros até octâmeros, fazendo com que no soro haja uma 

complexa mistura de diferentes tipos de oligômeros (FUJITA, 2002; GARRED, 

2008). Cada polipeptídeo possui quatro domínios no sentido N-terminal para o C-

terminal, cada um correspondendo a um dos 4 éxons presentes no gene (TAYLOR 

et al., 1989; JENSENIUS et al., 2009).  

 O éxon 1 codifica um peptídeo sinal, um domínio rico em cisteína e o início do 

domínio semelhante ao colágeno. Estão presentes três códons para cisteínas 

envolvidas em ligações covalentes entre as cadeias polipeptídicas, permitindo 

oligomerização e estabilidade. O éxon 2 corresponde ao restante do domínio 

semelhante ao colágeno, possivelmente é uma região de flexibilidade da proteína. O 

éxon 3 relaciona-se a um curto domínio de alfa-hélice, localizado após o domínio 

semelhante ao colágeno. O éxon 4 codifica o domínio de reconhecimento de 

carboidratos (CRD), o qual é uma região globular que reconhece resíduos de 

carboidratos (manose, Nacetilglicosamina) na membrana de patógenos e células 

alteradas. Essa região depende de Ca2+ para que ocorra a ligação aos resíduos-

alvos (WALLIS, 2003). A Figura 3 esquematiza a estrutura da MBL. 

 

                   
Figura 3.  Estrutura da Lectina Ligadora de Manose (MBL). A figura destaca os domínios da proteína 

e os éxons responsáveis pela codificação de cada um desses domínios. Fonte: adaptado de Wallis et 

al., 2004. 
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Estudos cristalográficos com raios-X demonstraram que os oligômeros de 

MBL originam uma estrutura em forma de bouquet, devido a uma interrupção na 

região colagenosa, dando origem a uma ligeira curvatura na estrutura de tripla-hélice 

(Figura 4). 

A MBL apresenta papel fundamental no sistema imune inato humano ligando-

o ao sistema imune adaptativo. No momento em que suas múltiplas cabeças 

reconhecedoras de carboidratos se ligam na superfície de uma grande variedade de 

microrganismos, uma cascata de reações é gerada, ativando o Sistema 

Complemento (IP et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Esquema da estrutura em bouquet da MBL. Fonte: adaptado de Wallis, 2003. 

  

 Os complexos de início da ativação do Complemento, através da via da lectina, 

incluem o reconhecimento das células patogênicas pelo domínio CRD e a ativação 

do componente enzimático MASP. A ligação da MASP à MBL ocorre no domínio rico 

em cisteína de modo que ambas as proteínas circulam como um complexo. A MBL 

ao reconhecer os carboidratos dos patógenos, principalmente a manose, a N-

acetilglucosamina e a fucose, realiza a auto-clivação da MASP, de forma que a 

porção que permanece associada à MBL possa ativar o sistema complemento 

através da clivagem de seu componente C4 e dar início ao processo de eliminação 

de partículas patogênicas (WALLIS, 2003). 

 A compreensão acerca da função da MBL cresceu rapidamente nas últimas 

três décadas. Reconhece-se agora seu importante papel em diferentes processos, 

além da ativação do Complemento, como a promoção da opsonofagocitose, 

modulação do processo de inflamação, reconhecimento de estruturas alteradas e 
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depuração de células apoptóticas (IP et al., 2005). A MBL pode se ligar e então 

promover a remoção de auto-componentes anormais e potencialmente perigosos, 

incluindo complexos imunes (SAEVARSDOTTIR et al., 2004). Tem sido 

demonstrada a relação entre apoptose e auto-imunidade, através da remoção 

ineficiente de células apópticas, permitindo a sobrevivência de linfócitos auto-

reativos (STOJANOVIĆ et al., 2009). 

 Nos últimos anos, devido ao seu papel na imunidade inata, surgiu um maior 

interesse na lectina ligadora de manose, e a associação entre polimorfismos do 

gene MBL2 e algumas doenças auto-imunes tem sido estudada (ARAÚJO et al., 

2009). Vários estudos demonstraram que indivíduos carregando mutações no gene 

MBL2 estão sob maior risco de desenvolver doenças auto-imunes como lúpus 

eritematoso sistêmico (DAVIES et al., 1997; HUANG et al., 2003), artrite reumatóide 

(GARRED et al., 2000), doença celíaca (BONIOTTO et al., 2002) e diabetes tipo 1 

(ARAÚJO et al., 2007).   

 Levando em consideração a função da MBL na remoção de células apópticas e 

proteção à infecções, e o papel da remoção defeituosa destas células e das 

infecções na promoção da auto-imunidade, este estudo pretende analisar os efeitos 

dos polimorfismos de única base presentes no éxon 1 do gene MBL2 na doença 

auto-imune da tireóide. 

 

2.3. POLIMORFISMOS DE ÚNICA BASE (SNPS) 

 

 O projeto Genoma Humano auxiliou e permitiu o avanço de diversas áreas 

relacionadas à genética humana, deixando como uns dos principais frutos um 

legado de aproximadamente 25 mil genes descritos e depositados nos bancos de 

dados públicos, assim como a descoberta de milhões de variações ao longo do DNA 

(KWOK, 2001). 

 Um tipo importante de polimorfismo que pode ter consequências funcionais são 

os polimorfismos de única base ou SNPs. Os SNPs são definidos como mutações 

pontuais, isto é, diferenças de apenas um único nucleotídeo entre duas ou mais 

sequências. O Projeto Genoma Humano permitiu a descoberta de milhares de SNPs 

espalhados pelo genoma; estima-se que um SNP ocorra a cada 1000 ou 2000 pares 

de bases quando dois genomas são comparados. Pesquisas recentes têm 

demonstrado que grande parte da variação genética em humanos deve-se a esses 
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polimorfismos, inclusive mais que as deleções e os rearranjos cromossômicos 

(SACHIDANANDAM et al., 2001; RIOUX et al., 2005). 

 O estudo dos SNPs ganhou mais espaço na década de 90, entre os 

geneticistas moleculares principalmente, levando ao aumento do interesse nas 

doenças multifatoriais, como o câncer e diabetes (GRAY et al., 2000). Em verdade, 

diversos estudos até a atualidade revelaram a importância dos polimorfismos 

gênicos na predisposição a uma gama de infecções e doenças genéticas (BRAIDA 

et al., 2004). É evidente que as combinações dos polimorfismos genéticos e sua 

associação aos fatores sócio-ambientais definem unicamente as características 

inerentes ao homem no que diz respeito às respostas de determinados fármacos, a 

severidade e progressão às doenças, e em especial a susceptibilidade às infecções 

comuns (LIDA et al., 2006). 

 Os SNPs podem ter papéis importantes na função gênica, podendo alterar 

substancialmente os níveis da expressão protéica, substituir aminoácidos ou até 

truncar proteínas caso ocorram em regiões codificantes. Essas alterações 

dependerão da localização do SNP ao longo do genoma humano (Figura 5), uma 

vez que os mesmos podem ser encontrados em regiões não codificantes ou apenas 

ocasionando mudanças sinônimas. Por essa razão, o papel de tais polimorfismos 

vem sendo largamente investigado nos últimos anos (TURNER e HAMVAS, 2000; 

NOWOTNY et al., 2001; FRAZER et al., 2009). 

 

 

Figura 5.  Representação esquemática de um lócus polimórfico de única base (SNP) e as regiões (*) 

nas quais os SNPs podem ter importância funcional. Fonte: adaptado de Brookes, 1999. 

 

 Um SNP nas regiões UTR do gene pode alterar a síntese protéica, uma vez 

que polimorfismos nesta porção podem aumentar ou diminuir a afinidade dos 
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ligantes envolvidos na tradução com conseqüente alteração na produção das 

proteínas. Já um polimorfismo na região codificadora (CDS) do gene, pode causar 

uma alteração na seqüência de aminoácidos, com isso aumentando, diminuindo ou 

anulando a atividade da proteína. Os SNPs encontrados na região promotora do 

gene podem afetar os mecanismos de transcrição, e conseqüentemente, os níveis 

das proteínas produzidas. Há também os SNPs que não apresentam função e não 

alteram o metabolismo celular (SNUSTAD, 2001). 

 Os SNPs representam a maior fonte de variações interindividuais genéticas 

(BRAY et al., 2001) e podem ser utilizados para identificar as contribuições 

poligênicas em determinadas doenças, funcionando como uma extraordinária 

ferramenta na análise de marcadores genéticos devido a sua abundância 

(SCHWARZ et al., 2004). 

 

2.3.1. POLIMORFISMOS NO GENE DA β-DEFENSINA HUMANA 1 

 

O gene da β-defensina humana-1 (DEFB1) encontra-se localizado no 

cromossomo 8 (8p22-p23) e compreende cerca de 7,3 kb. É composto por dois 

éxons e codifica um peptídeo antimicrobiano capaz de romper a membrana de uma 

ampla variedade de patógenos, assim como atua ligando o sistema inato ao 

adaptativo (VANKEERBERGHEN et al., 2005). A hipótese consiste na barreira 

protetora da pele e da mucosa realizada pela expressão constitutiva da HBD-1, de 

forma que esta proteína interaja com as partículas virais ou com as células da 

resposta imune (BRAIDA et al., 2004). 

Na região 5’UTR do gene DEFB1, três SNPs nas posições -52 G/A, -44 C/G e 

-20 G/A a partir do primeiro códon AUG, foram associados a várias doenças 

(NASLAVSKY et al., 2009). Porém, permanece incerto como estes SNPs poderiam 

afetar a regulação da expressão do DEFB1. Foi relatado que o SNP -44 C/G poderia 

influenciar a regulação da expressão do gene DEFB1 no estágio da transcrição 

(PRADO-MONTES DE OCA, 2010). 

Foi demonstrado que os três SNPs da região 5’UTR do gene DEFB1 

possuem uma atividade funcional, levando a uma produção diminuída da proteína 

HBD-1. Os alelos -52A e -20A causaram uma redução da expressão de 

aproximadamente 25% e o alelo -44G levou a uma redução da expressão de cerca 
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de 53% (MILANESE et al., 2007). Porém, os SNPs da região 5’UTR do gene DEFB1 

mostraram resultados distintos e controversos em ensaios de gene repórter usando 

diferentes linhagens celulares (SUN et al., 2006; MILANESE et al., 2007). Isto pode 

ser explicado pela escolha da linhagem celular, pois apesar dos níveis de HBD-1 

serem considerados constitutivos, eles podem variar entre diferentes indivíduos 

(CAGLIANI et al., 2008) e tecidos (JIA et al., 2001). 

Kalus et al. (2009) propôs uma regulação pós-transcricional do gene DEFB1, 

através de mudanças na estrutura secundária do mRNA, causadas pelos SNPs e 

haplótipos na região 5’UTR. Naslavsky et al. (2010) propôs, através de modelos 

computacionais, uma regulação transcricional do DEFB1 dependente do tamanho da 

5’UTR e da alteração no dobramento secundário (“folding”) da região promotora, 

provocada pelos três SNPs.  

 Um modelo de regulação pós-transcricional ligando o efeito sinérgico dos 

SNPs e o tamanho da região 5’UTR poderia explicar os resultados opostos e 

controversos dos estudos de associação, onde o mesmo alelo pode estar 

relacionado à proteção ou à susceptibilidade em diferentes patologias. Portanto, 

diferentes mRNAs que dobram em um padrão dependente do tamanho e do 

haplótipo poderiam levar a mudanças na dinâmica da tradução, mesmo 

considerando um gene que é constitutivamente expresso a níveis de mRNA 

(NASLAVSKY et al., 2010). Sítios de início da transcrição alternativos são bastante 

comuns em genomas de eucariotos (KOZAK, 2000), e podem ser desencadeados 

por especificidade tecidual ou sob condições anormais, como infecções ou câncer. 

Análises adicionais in vitro são essenciais para validar estes pressupostos 

(NASLAVSKY et al., 2010). 

 

2.3.2. POLIMORFISMOS NO GENE DA LECTINA LIGADORA DE MANOSE 

 

Existem dois genes humanos para MBL, mas apenas o MBL2 codifica uma 

proteína funcional, visto que o MBL1 trata-se de um pseudogene. O gene codificador 

da MBL é formado por 4 éxons e encontra-se localizado no cromossomo 10 

(10q11.2-q21). O primeiro éxon codifica toda a porção rica em cisteína e uma parte 

do domínio de colágeno. A outra porção do domínio de colágeno é codificada pelo 
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éxon 2. Os éxons 3 e 4 codificam a região do pescoço e o domínio reconhecedor de 

carboidrato (WALLIS, 2003). 

 Deficiências na produção de MBL têm sido associadas em grande parte pela 

presença de três polimorfismos de base única (SNPs) nos códons 52, 54 e 57 do 

éxon 1 do gene MBL2 (TURNER, 2004). Estas mutações são freqüentemente 

referidas como variantes D, B e C, respectivamente, em comparação com o tipo 

selvagem. 

As mutações localizadas no éxon 1 do gene MBL2 comprometem a 

oligomerização da proteína final, em virtude da troca de aminoácidos que tais 

mutações acarretam, levando a uma deficiência funcional da MBL. No caso das 

variantes B e C, ocorre a substituição de glicinas axiais da tripla hélice de colágeno 

por ácidos dicarboxílicos, responsáveis pela distorção da hélice e desestabilização 

do polipeptídeo. Enquanto que na variante D, o efeito da mutação resulta na 

substituição de um resíduo de arginina por um de cisteína (MADSEN et al., 1994). A 

presença de resíduos extra de cisteína provoca a formação de pontes de dissulfeto 

adicionais, reduzindo dramaticamente a formação de oligômeros mais complexos 

(DOMMETT et al., 2006). 

A região promotora do gene MBL2 contém uma série de elementos 

regulatórios, que afetam a transcrição da proteína. Além das mutações acima 

citadas, vários polimorfismos têm sido descritos para esta região (MADSEN et al., 

1994). As variantes são denominadas de H/L, X/Y e P/Q, localizadas nas posições -

550, -221 e +4, respectivamente. Estes polimorfismos se combinam para formar 

haplótipos que apresentam-se em forte desequilíbrio de ligação com as mutações do 

éxon 1, resultando em sete haplótipos comuns, HYPA, LYPA, LYQA, LXPA, HYPD, 

LYPB e LYQC. A figura 6 ilustra as diferenças na freqüência destes haplótipos em 

determinadas populações e destaca o grau de variação étnica. A combinação entre 

os polimorfismos das regiões estruturais e promotoras podem ocasionar uma 

variação dramática na concentração de MBL em indivíduos aparentemente 

saudáveis, de até 1.000 vezes no soro humano. 
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Figura 6.  Mapa da distribuição das freqüências haplotípicas da MBL em diferentes populações. 

Fonte: Dommett et al., 2006. 

 

2.3.3. DETECÇÃO DE SNPS ATRAVÉS DA PCR EM TEMPO REAL 

 

Nos últimos anos, um grande número de tecnologias diferentes de 

genotipagem de SNPs tem sido desenvolvido. Como resultado, uma grande 

variedade de diferentes tipos de protocolos tem sido disponibilizada para a pesquisa 

(SOBRINO et al., 2005). Os SNPs, desde a década de 80, passaram a ser 

detectados inicialmente pelo uso de enzimas de restrição que identificam a presença 

ou ausência dos sítios cortantes da enzima, permitindo a análise dos SNPs pelas 

variações dos tamanhos dos fragmentos produzidos (GRAY et al., 2000). Até o 

momento, protocolos que permitem a detecção da presença ou ausência de SNPs 

incluem ensaios de: PCR-SSP, PCR-SSO (hibridização alelo específica), PCR-

RFLP, “5’-nuclease assay” (TaqMan), Piroseqüenciamento, seqüenciamento direto e 

“Melting Temperature Curve Assay” (GRAY et al., 2000; ARRAES et al., 2006; YU et 

al., 2006). 

Apesar de revolucionar a tecnologia do DNA recombinante, a PCR apresenta 

diversas limitações quando utilizada como método quantitativo. Isto se deve, 

primariamente, à dificuldade da quantificação do produto da PCR, pois esta reação 

origina uma quantidade semelhante de amplicons independentemente da 

quantidade inicial do DNA molde presente na reação (KUBISTA et al., 2006), sendo 

também extremamente laboriosas e demoradas, requerendo manipulações pós-PCR 

que podem introduzir tanto o erro quanto contaminação (DUSSAULT e POULIOT, 
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2006). Tal limitação foi solucionada pelo advento da PCR em Tempo Real em 1992 

por Higuchi e colaboradores, permitindo o monitoramento da PCR em tempo real, e 

a quantificação de fragmentos de DNA e RNA (NOVAIS e PIRES-ALVES, 2005; 

DUSSAULT e POULIOT, 2006; KUBISTA et al., 2006). De fato, a PCR em tempo 

real realiza a quantificação destes ácidos nucléicos de maneira precisa e altamente 

reproduzível, pois determina seus valores durante a fase exponencial da reação 

(NOVAIS e PIRES-ALVES, 2005).  

A PCR em tempo real baseia-se na detecção de moléculas fluorescentes que 

aumentam sua emissão quando o produto da PCR acumula-se em cada ciclo da 

amplificação (DUSSAULT e POULIOT, 2006), de forma que a emissão da 

fluorescência é gravada durante cada ciclo e representa a quantidade do produto 

amplificado (NOVAIS e PIRES-ALVES, 2005). A plataforma da PCR em tempo real 

requer um sistema ótico para excitação da fluorescência e outro para a recepção da 

emissão. As informações adquiridas são transmitidas para softwares que analisam e 

calculam os dados finais da reação.  

Existem dois compostos fluorescentes mais utilizados na PCR em tempo real: 

TaqMan® e SYBR® Green. O SYBR® Green, com excitação e emissão máxima de 

494nm e 521nm (DUSSAULT e POULIOT, 2006), se intercala na dupla fita de DNA 

e após a excitação pela luz emite uma fluorescência verde que é detectada pelo 

sistema de recepção do equipamento (NOVAIS e PIRES-ALVES, 2005).  

A curva de quantificação dos ácidos nucléicos através da PCR em tempo real 

consiste de três fases distintas: 1) uma fase lag inicial, no qual os produtos ainda 

não podem ser mensurados, 2) uma fase exponencial, onde a detecção da 

fluorescência é alcançada e 3) uma fase platô (WILHELM e PINGOUD, 2003). O 

ponto na curva, dentro da fase exponencial, no qual a quantidade de fluorescência 

ultrapassa o sinal da linha basal (em inglês “background”) é chamado de valor de 

ciclo do “threshold” (Ct) (DUSSAULT e POULIOT, 2006). Este ponto é de crucial 

importância, pois permite determinar a concentração de ácidos nucléicos com maior 

acuidade e pode ser utilizado para detecção de cargas virais, expressão gênica e 

genotipagem (GRAY et al., 2000; WILHELM e PINGOUD, 2003; BONIOTTO et al., 

2004).  

Como um protocolo adicional, pós-PCR, da PCR em tempo real, a curva de 

“melting” pode ser realizada a fim de que as seqüências amplificadas sejam 

caracterizadas (WILHELM e PINGOUD, 2003). A curva de melting é realizada pelo 
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aquecimento lento e gradual do amplicon na presença de fluoróforo, onde, na 

medida em que a amostra aquece, a fluorescência decresce rapidamente (AKEY et 

al., 2001). A curva de melting baseia-se no princípio de que cada fita dupla de DNA 

apresenta sua temperatura de melting (Tm) específica, que é definida como a 

temperatura em que 50% do DNA fita dupla torna-se fita simples (ROCHE, 2010), 

coincidindo com o mais acentuado decréscimo do sinal do fluoróforo. Esta fase pode 

ser identificada mais simples e convenientemente como um pico gerado pela 

derivação negativa da curva de melting (WILHELM e PINGOUD, 2003).  

A curva de melting é primariamente determinada pelo comprimento e grau do 

conteúdo de guanina-citosina do DNA fita dupla (WITTWER et al., 2001) e 

realizando a diferença entre diferentes amplicons têm sido aplicada a diversas 

análises, como na genotipagem de SNPs (ARRAES et al., 2006). Tal curva também 

permite identificar a formação de produtos não específicos, bem como de dímeros 

de primers (GRAY et al., 2000). 

 

2.3.4. DETECÇÃO DE SNPS ATRAVÉS DO SEQUENCIAMENTO 

 

Sanger e colaboradores (1977) descreveram um método que consiste em 

uma reação semelhante à PCR, contendo apenas um primer e uma pequena 

proporção de dideoxinucleotídeos (ddNTPs) entre os dNTPs. Os ddNTPs são 

análogos de nucleotídeos que impedem a extensão da cadeia. Durante a reação, a 

DNA polimerase insere os ddNTPs na cadeia crescente ao acaso, gerando 

fragmentos de DNA de tamanhos diferentes, cada um interrompido em um 

determinado nucleotídeo da sequência. Dessa forma, fragmentos de tamanho igual 

terminarão no mesmo nucleotídeo, exceto se houver um polimorfismo no DNA 

molde. 

Utilizando moléculas fluorescentes diferentes acopladas a cada ddNTP, cada 

fragmento terminará em um sinal de fluorescência, que será detectado por um 

sistema óptico de um seqüenciador contendo capilares de vidro preenchidos por 

polímero. Os fragmentos da reação são submetidos a uma eletroforese por dentro 

dos capilares. Os fragmentos menores migram mais rapidamente do que os maiores 

pela malha do polímero dentro do capilar. À medida que a fluorescência é captada, o 

seqüenciador monta gráficos (eletroforetogramas) que compõem a sequência 

original da região de interesse amplificada pela PCR e por comparação com uma 
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sequência consenso, detectar polimorfismos (PROBER et al., 1987). A Figura 7 

esquematiza o processo. 

  

 

Figura 7.  Esquema de um seqüenciamento de DNA. (A) Após a reação de seqüenciamento da região 

de interesse (fita molde), são gerados fragmentos (fitas filhas) de diferentes comprimentos, cada um 

com um ddNTP fluorescente 3’ terminal. (B) Os fragmentos são submetidos a uma eletroforese em 

capilares de vidro. Os fragmentos menores migram mais rapidamente que os maiores. Um laser 

emitido pelo seqüenciador excita os fluoróforos acoplados a cada ddNTP. A fluorescência emitida por 

eles é detectada pelo seqüenciador. (C) Com a informação de fluorescência obtida, o seqüenciador 

gera eletroforetogramas que recompõem a seqüência original. Fonte: Coelho, 2010. 

 

Diante deste cenário, o presente estudo tem por finalidade explorar a relação 

entre variações genéticas presentes em importantes genes da imunidade inata, 

através de tecnologias específicas, em pacientes acometidos pela doença auto-

imune da tireóide como uma ferramenta diagnóstica acerca do papel que 

polimorfismos funcionais possam desempenhar na susceptibilidade do organismo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do estudo é avaliar uma possível relação entre polimorfismos 

dos genes DEFB1 e MBL2 e doença auto-imune da tiróide, em uma população do 

nordeste do Brasil. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Detectar os SNPs presentes na região 5’UTR do gene DEFB1 (posições -20, -44 

e -52) nos pacientes com doença auto-imune da tireóide e nos controles 

saudáveis; 

2. Detectar os SNPs presentes no éxon 1 do gene MBL2 (códons 52, 54 e 57) nos 

pacientes com doença auto-imune da tireóide e nos controles saudáveis; 

3. Estratificar os pacientes de acordo com o diagnóstico em hipotireoidismo 

(tireoidite de Hashimoto) ou hipertireoidismo (doença de Graves) para analisar o 

papel dos SNPs dos genes DEFB1 e MBL2;  

4. Calcular as freqüências alélicas e genotípicas de cada polimorfismo, 

comparando-as entre o grupo de pacientes e o grupo controle, com o intuito de 

relacionar os polimorfismos encontrados com o aumento da 

susceptibilidade/resistência; 

5. Relacionar os genótipos dos genes DEFB1 e MBL2 com os dados clínicos 

disponíveis dos pacientes.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado nos serviços de Endocrinologia Geral e Pediátrica do 

Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, que 

acompanham pacientes portadores de doença auto-imune da tireóide. Os exames 

laboratoriais foram realizados no Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

Os indivíduos com tireoidite auto-imune foram selecionados por conveniência 

segundo a demanda do próprio ambulatório de tireóide e de endocrinologia 

pediátrica do Hospital das Clínicas. A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFPE (n° 313/08) para realização do estudo foi obti da por nosso grupo de pesquisa. 

Os indivíduos que se apresentaram para consulta de rotina e que preencheram os 

critérios de inclusão/exclusão do estudo foram engajados à pesquisa, após o 

consentimento livre e informado (dos pais ou responsáveis, nos casos de crianças e 

adolescentes). 

 

4.1. GRUPO DE ESTUDO DO GENE DEFB1 

 

As amostras sanguíneas foram coletadas de 74 pacientes com doença auto-

imune da tireóide. Dentre estes pacientes, 33 foram diagnosticados com Tireoidite 

de Hasimoto (HT) e 26 com Doença de Graves (GD). A análise de SNPs do gene 

DEFB1 e aumento da susceptibilidade foi realizada tanto considerando a AITD em 

geral, quanto estratificando os pacientes em HT e GD. 

 

4.2. GRUPO DE ESTUDO DO GENE MBL2 

 

As amostras sanguíneas foram coletadas de 163 pacientes com doença auto-

imune da tireóide. Dentre estes pacientes, 87 foram diagnosticados com Tireoidite 

de Hashimoto (HT) e 76 com Doença de Graves (GD). A análise de SNPs do gene 

MBL2 e aumento da susceptibilidade foi realizada tanto considerando a AITD em 

geral, quanto estratificando os pacientes em HT e GD. 
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4.3. GRUPO CONTROLE 

 

O grupo controle foi formado por 92 indivíduos saudáveis para análise do 

gene DEFB1 e 214 para análise do gene MBL2. As amostras sanguíneas foram 

coletadas em estudos anteriores. Os indivíduos que compõem o grupo controle 

foram da mesma idade e da mesma origem étnica do grupo de estudo. Além disso, a 

mesma proporção dos sexos feminino e masculino do grupo de estudo foi mantida 

nos controles. 

 

4.4. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA AUTO-IMUNE DA TIREÓIDE 

 

O diagnóstico da tireoidite auto-imune foi realizado através da dosagem de 

auto-anticorpos contra a tireóide, presentes no sangue periférico. Os anticorpos 

contra a tireoperoxidase (anti-TPO) foram determinados em todos os pacientes por 

quimioluminescência (Immulite anti-TPO Ab, Diagnostic products Co, Los Angeles 

EUA). Pacientes com resultado positivo para anti-TPO (titragem superior a 35 UI/ml, 

de acordo com sugestão do fabricante) foram considerados com diagnóstico positivo 

para AITD. Além disso, foram observados outros aspectos clínicos da doença, como 

a presença de bócio, infiltração linfocítica da glândula e outras anormalidades 

encontradas através da ultra-sonografia. 

A presença de AITD foi excluída na população controle baseada no perfil HLA 

de classe II (por exemplo, haplótipo HLA-DR3.DQ2 ou alelos HLA DQ B1* 03 e HLA 

DR B1* 04), na realidade vários haplótipos foram descritos como responsáveis por 

um maior risco de serem afetados pela AITD (JACOBSON e TOMER, 2007b; 

REKHA et al., 2007; JACOBSON et al., 2008). Além disso, sendo o perfil HLA 

apenas um indicador de susceptibilidade, para a exclusão de AITD também foram 

considerados alguns outros aspectos como: os indivíduos são saudáveis, nunca 

mostraram problemas no crescimento, não existe qualquer histórico familiar de AITD, 

e em nenhum caso foi observada a presença de bócio. 
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4.5. EXTRAÇÃO DE DNA 

 

O DNA genômico foi extraído de sangue periférico total, através do kit de 

extração GenomePrep (Amersham-Pharmacia, Buckinghamshire, UK) utilizando 

protocolos padrões de laboratório. 

 

4.6. GENOTIPAGEM DO GENE DEFB1 

  

 Os polimorfismos da região 5’UTR do gene DEFB1, localizados nas posições 

-20 (G/A), -40 (C/G) e -52 (G/A), foram genotipados através da técnica de 

seqüenciamento do DNA. O seqüenciamento foi realizado a partir do produto de 

amplificação de uma PCR convencional, realizada para um volume final de 25 µl, 

conduzida com 10X Buffer (Applied Biosystems), 50 mM de MgCl2, 2,5 mM de cada 

dNTP, 10 pmol de cada primer (Tabela 1) e 0,5 U de AmpliTaq Gold Polymerase 

(Applied Biosystems). As condições termais da reação iniciaram-se com uma pré-

ciclagem de 10 min a 95°C, seguido de 40 ciclos com postos de 30s a 95°C, 30s a 

55°C e extensão a 72°C por 30s, gerando um fragment o de 456pb. 

 O seqüenciador automático ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems) foi 

utilizado na detecção destes polimorfismos. As reações de seqüenciamento foram 

realizadas para um volume final de 20 µl, contendo 8 µl de “Big Dye Terminator 

Premix”, 3.2 pmol de primer, 10-50ng de DNA molde e ddH2O suficiente para 

completar o volume final de 20 µl. O “Big Dye Terminator Premix” contém o buffer, a 

enzima e os nucleotídeos necessários para a reação.  

 O protocolo de termociclagem inclui uma desnaturação inicial a 96ºC por 2 

minutos, seguida por 35 ciclos de desnaturação a 96ºC por 10 segundos, 

anelamento a 50ºC por 10 segundos e extensão a 60ºC por 4 minutos. O produto 

final da reação foi conservado a 4ºC. As reações de seqüenciamento precisam 

passar por um processo de limpeza antes de serem colocadas no seqüenciador, 

para que sejam removidos tanto dideoxinucleotídeos não-incorporados quanto sais 

provenientes dos buffers. As seqüências foram analisadas na procura dos 

polimorfismos através do software 4Peaks (http://mekentosj.com/science/4peaks/). 
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4.7. GENOTIPAGEM DO GENE MBL2 

  

 A genotipagem de polimorfismos de única base (SNPs) do gene MBL2 foi 

realizada através da curva de melting. Os três polimorfismos do MBL2 (nos códons 

52, 54, e 57 do primeiro éxon do gene) foram agrupados em uma única categoria 

(alelo O), visto que eles têm um efeito considerável sobre os níveis séricos de MBL, 

enquanto que a combinação de três alelos selvagens é agrupada como alelo A. 

 As amplificações pela PCR em tempo real do éxon 1 do gene MBL2 foram 

processadas com um volume final de 25 µl, contendo 1X SYBR Green Master Mix 

PCR (Applied Biosystems). Os ciclos apresentaram as seguintes condições: 

aquecimento inicial a 95º C por 2 min, seguido de 40 ciclos com etapas de 95º C por 

15 s, 60º C por 1 min. Após a ciclagem, promoveu-se um aquecimento lento e 

gradativo de 60º C para 95º C. Foi utilizado o Rotor Gene RG 3000 (Corbett 

Research-Uniscience) como plataforma. A seqüência dos primers utilizados para 

amplificação do gene MBL2 pode ser encontrada na Tabela 1. 

 

 Tabela 1.  Iniciadores para amplificação dos genes DEFB1 e MBL2. 

Gene Primers Seqüência 

Tamanho 

esperado do 

fragmento 

DEFB1 Região 5’UTR 
Forward: GCTCCAGGCTGAAAGCTAAA 

Reverse: ATGCTTTCCTGCTGCTTGTT 
456 pb 

MBL2 Éxon 1 
Forward:  AGGCATCAACGGCTTCCCA 

Reverse: CAGAACAGCCCAACACGTACCT 
90 pb 

 

 Os cálculos referentes à variação da emissão do fluoróforo foram 

automaticamente realizados pelo software do programa Rotor Gene RG 3000 

(Uniscience-Cobert Researsh), gerando as curvas de dissociação e permitindo a 

detecção dos SNPs. Os controles da PCR em tempo real foram desenhados a partir 

de amostras previamente seqüenciadas. Dessa forma, conhecendo os genótipos 

das amostras controles, é possível a genotipagem de amostras desconhecidas 

(Figura 8). Um controle interno da reação, livre de DNA, foi realizado para avaliar a 

qualidade e contaminação da reação.  
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Figura 8.  Genotipagem do gene MBL2, mostrando a perfeita sobreposição entre a curva de melting 

da amostra do paciente e a curva de melting do padrão. 

 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 O Teste do Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para avaliar o equilíbrio de Hardy-

Weinberg da população de estudo. O cálculo do χ2, assim como das freqüências 

gênicas, foram realizados manualmente com o auxilio do Microsoft® Office Excel 

2003. Para correlacionar as freqüências gênicas com o aumento da susceptibilidade, 

como também na identificação dos marcadores de risco e análise dos aspectos 

clínicos, foi utilizado o Teste Exato de Fisher. Para as frequências alélicas é 

adicionalmente calculada uma razão de chances (odds ratio, OR) e um intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) associado, os quais representam a força de associação 

entre o alelo de risco e o resultado clínico. 

 Todos os testes estatísticos foram realizados com a ajuda do software R 

2.11.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010), a um nível de significância 

previamente estabelecido de 5% (α=0,05). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. GENOTIPAGEM DO GENE DEFB1 

 

5.1.1. POLIMORFISMOS DO GENE DEFB1 E DOENÇA AUTO-IMUNE DA 

TIREÓIDE 

 

A genotipagem da região 5’UTR do gene DEFB1 através do seqüenciamento 

permitiu a identificação dos polimorfismos nas posições -20, -44 e -52. Analisando 

as freqüências alélicas e genotípicas encontradas nos pacientes com AITD e 

controles saudáveis (Tabela 2), observamos uma diferença significativa apenas nas 

freqüências genotípicas do SNP na posição -52 (p-value=0.04431). O genótipo G/G 

foi mais freqüente nos controles saudáveis (34% vs. 19%) enquanto que os 

heterozigotos G/A foram mais freqüentes nos pacientes com AITD (61% vs. 42%).  

 

Tabela 2.  Freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com AITD e controles saudáveis para a 

região 5’UTR do gene DEFB1. 

SNPs DEFB1 Pacientes AITD  Controles  p-value  O.R. 95% C.I. 

 GG 18/74 (0,24) 38/92 (0,41)    

 GA 42/74 (0,57) 41/92 (0,45) 0.071   

-20 GA AA 14/74 (0,19) 13/92 (0,14)    

 G 78/148 (0,53) 117/184 (0,64) 0.056 1.565 0.984 - 2.494 

 A 70/148 (0,47) 67/184 (0,36)    

 CC 74/74 (1) 63/92 (0,68)    

 CG 0/74 (0) 24/92 (0,26) -   

-44 CG GG 0/74 (0) 5/92 (0,06)    

 C 148/148 (1) 150/184 (0,82) - - - 

 G 0/148 (0) 34/184 (0,18)    

 GG 14/74 (0,19) 31/92 (0,34)    

 GA 45/74 (0,61) 39/92 (0,42) 0.044   

-52 GA AA 15/74 (0,20) 22/92 (0,24)    

 G 73/148 (0,49) 101/184 (0,55) 0.322 1.249 0.792 - 1.975 

 A 75/148 (0,51) 83/184 (0,45)    

 

 

Não foi possível avaliar a relação entre o SNP -44 e doença auto-imune da 

tireóide, pois observamos a presença de apenas um genótipo (C/C) nos pacientes. 
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As freqüências alélicas e genotípicas encontraram-se em equilíbrio de Hardy-

Weinberg nas populações de controles saudáveis para os SNPs -20 e -52 (χ2=0,13; 

1,91; respectivamente). O gene DEFB1 também encontrava-se em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg para as posições -20 (χ2=1,42) e -52 (χ2=3,47) nos pacientes com 

AITD. 

 

5.1.2. POLIMORFISMOS DO GENE DEFB1 E TIREOIDITE DE HASHIMOTO 

 

Dos 74 pacientes com doença auto-imune da tireóide, 33 foram 

diagnosticados com Tireoidite de Hashimoto (HT). O gene DEFB1 encontrava-se 

dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg nos pacientes com HT, tanto para o SNP -20 

quanto para o SNP -52 (χ2=0,33; 0,80; respectivamente). Foi observada uma 

diferença significativa apenas para as freqüências alélicas do SNP -52 do gene 

DEFB1 (p-value=0.03205; OR=2.022133, 95% C.I.: 1.053704 - 3.956014). O alelo -

52A apresentou uma freqüência de 53% nos pacientes com HT, significativamente 

maior que a do grupo controle (45%). O alelo -52G apresentou freqüências de 47% 

nos pacientes com HT e de 55% no grupo controle (Tabela 3).  

 

Tabela 3.  Freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com HT e controles saudáveis para a 

região 5’UTR do gene DEFB1. 

SNPs DEFB1 Pacientes HT  Controles  p-value  O.R. 95% C.I. 

 GG 9/33 (0,27) 38/92 (0,41)    

 GA 18/33 (0,55) 41/92 (0,45) 0.373   

-20 GA AA 6/33 (0,18) 13/92 (0,14)    

 G 36/66 (0,55) 117/184 (0,64) 0.239 1.453 0.788 – 2.671 

 A 30/66 (0,45) 67/184 (0,36)    

 GG 6/33 (0,18) 31/92 (0,34)    

 GA 19/33 (0,58) 39/92 (0,42) 0.059   

-52 GA AA 8/33 (0,24) 22/92 (0,24)    

 G 31/66 (0,47) 101/184 (0,55) 0.032 2.022 1.054 – 3.956 

 A 35/66 (0,53) 83/184 (0,45)    

 

5.1.3. POLIMORFISMOS DO GENE DEFB1 E DOENÇA E GRAVES 

 

Dos 74 pacientes com doença auto-imune da tireóide, 26 foram 

diagnosticados com Doença de Graves (GD). O gene DEFB1 encontrava-se dentro 
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do equilíbrio de Hardy-Weinberg nos pacientes com GD, tanto para o SNP -20, 

quanto para o SNP -52 (χ2=0,15; 0,18; respectivamente). Após a análise das 

freqüências do grupo de estudo, verificou-se que não houve diferenças significativas 

nas freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com GD para os SNPs -20 e -

52 quando comparados com o grupo controle (Tabela 4). 

 

Tabela 4.  Freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com GD e controles saudáveis para a 

região 5’UTR do gene DEFB1. 

SNPs DEFB1 Pacientes GD  Controles  p-value  O.R. 95% C.I. 

 GG 7/26 (0,27) 38/92 (0,41)    

 GA 12/26 (0,46) 41/92 (0,45) 0.211   

-20 GA AA 7/26 (0,27) 13/92 (0,14)    

 G 26/52 (0,50) 117/184 (0,64) 0.080 1.742 0.893 – 3.405 

 A 26/52 (0,50) 67/184 (0,36)    

 GG 7/26 (0,27) 31/92 (0,34)    

 GA 14/26 (0,54) 39/92 (0,42) 0.103   

-52 GA AA 5/26 (0,19) 22/92 (0,24)    

 G 28/52 (0,54) 101/184 (0,55) 1 1.043 0.534 – 2.024 

 A 24/52 (0,46) 83/184 (0,45)    

 

5.1.4. POLIMORFISMOS DO GENE DEFB1 E ASPECTO CLÍNICO DOS 

PACIENTES 

 

Foi analisada a presença de histórico familiar nos pacientes com doença auto-

imune da tireóide, tanto considerando a AITD em geral, quanto estratificando os 

pacientes com Tireoidite de Hashimoto e Doença de Graves. O teste exato de Fisher 

foi utilizado para testar a hipótese de que os genótipos do gene DEFB1 possuíam 

relação com o aspecto clínico (Tabela 5). No entanto, não houve evidência 

estatisticamente significante para suportar essa hipótese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Tabela 5.  Freqüências de pacientes AITD, HT e GD com histórico familiar da doença de acordo com 

os genótipos do gene DEFB1. 

SNPs DEFB1 Pacientes AITD com 

histórico (n=59) 

Pacientes HT com 

histórico (n=33) 

Pacientes GD com 

histórico (n=26) 

-20 GA GG 6/16 (0,38) 5/9 (0,56) 1/7 (0,14) 

 GA 13/30 (0,43) 9/18 (0,50) 4/12 (0,33) 

 AA 6/13 (0,46) 4/6 (0,67) 2/7 (0,29) 

p-value  0.8857 0.8937 0.8525 

-52 GA GG 6/13 (0,46) 4/6 (0,67) 2/7 (0,29) 

 GA 15/33 (0,45) 10/19 (0,53) 5/14 (0,36) 

 AA 4/13 (0,31) 4/8 (0,50) 0/5 (0,0) 

p-value  0.7681 0.7982 0.4141 

 

5.2. GENOTIPAGEM DO GENE MBL2 

 

5.2.1. POLIMORFISMOS DO GENE MBL2 E DOENÇA AUTO-IMUNE DA TIREÓIDE 

 

A análise dos resultados da PCR em tempo real permitiu a identificação dos 

três genótipos possíveis, A/A, A/O e O/O, no éxon 1 do gene MBL2. A genotipagem 

dos pacientes foi possível através da comparação entre as curvas de dissociação 

das amostras e a curva dos controles de reação previamente genotipados (Figura 9).  

 

         

Figura 9.  Genotipagem do gene MBL2, demonstrando o padrão de curvas de melting dos três 

genótipos possíveis na região do éxon 1. 
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As curvas de dissociação foram calculadas diretamente pelo software do 

Rotor Gene-3000, onde os genótipos A/A obtiveram um pico de melting igual a 83,1 

°C (± 0,1), enquanto que as amostras A/O mostraram dois picos com 82,6 °C (±0,1) 

e 80,7 °C (±0,1) e um pico para os genótipos O/O de  81,7 °C (±0,1). 

As freqüências alélicas e genotípicas do gene MBL2 encontraram-se em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg nos pacientes com AITD (χ2=3,77) e nos controles 

saudáveis (χ2=3,83). A distribuição dos alelos e genótipos do gene MBL2 entre 

pacientes AITD e controles está sumarizada na Tabela 6. As freqüências alélicas 

obtidas para o gene MBL2 mostraram uma diferença significativa (p-value=0.009163; 

OR= 1.585489, 95% C.I.: 1.114549 - 2.258085) entre o grupo de estudo e o grupo 

controle. O alelo O, responsável pela diminuição da atividade da proteína no soro, 

apresentou uma freqüência de 28% nos pacientes com AITD, significativamente 

maior que a do grupo controle (20%). O alelo A apresentou freqüências de 72% nos 

pacientes com HT e de 80% no grupo controle.  

A freqüência de homozigotos A/A foi significativamente maior nos controles 

saudáveis (66%) quando comparada aos pacientes AITD (55%) e a freqüência de 

homozigotos O/O foi maior nos pacientes AITD (11%) que nos controles (6%). A 

freqüência dos heterozigotos A/O também foi maior nos pacientes AITD (34%) 

quando comparada aos controles (28%). O p-value encontrado para os genótipos foi 

de 0.04588. 

  

Tabela 6.  Freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com AITD e controles saudáveis para o 

éxon 1 do gene MBL2. 

MBL2 Pacientes AITD Controles  p-value  O.R. 95% C.I. 

AA 89/163 (0,55) 142/214 (0,66)    

AO 56/163 (0,34) 59/214 (0,28) 0.0459   

OO 18/163 (0,11) 13/214 (0,06)    

A 234/326 (0,72) 343/428 (0,80) 0.0092 1.5855 1.1145 - 2.2581 

O 92/326 (0,28) 85/428 (0,20)    

 

5.2.2. POLIMORFISMOS DO GENE MBL2 E TIREOIDITE DE HASHIMOTO 

 

Dos 163 pacientes com doença auto-imune da tireóide, 87 foram 

diagnosticados com Tireoidite de Hashimoto (HT). O gene MBL2 encontrava-se 
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dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg nos pacientes com HT (χ2=3,33). As 

freqüências alélicas obtidas para o gene MBL2 (Tabela 7) mostraram uma diferença 

significativa (p-value=0.01354; OR=1.671737, 95% C.I.: 1.090758 - 2.548657) entre 

o grupo de estudo e o grupo controle. O alelo O apresentou uma freqüência de 29% 

nos pacientes com HT, significativamente maior que a do grupo controle (20%). O 

alelo A apresentou freqüências de 71% nos pacientes com HT e de 80% no grupo 

controle. 

Após a análise das freqüências genotípicas do grupo de estudo, verificou-se 

que não houve diferenças significativas (p-value=0.06776) nas freqüências dos três 

genótipos A/A, A/O e O/O nos pacientes com HT (54%; 33% e 13%) quando 

comparados com o grupo controle (66%; 28% e 6%), respectivamente (Tabela 7). 

 

Tabela 7.  Freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com HT e controles saudáveis para o 

éxon 1 do gene MBL2. 

MBL2 Pacientes HT  Controles  p-value  O.R. 95% C.I. 

AA 47/87 (0,54) 142/214 (0,66)    

AO 29/87 (0,33) 59/214 (0,28) 0.0678   

OO 11/87 (0,13) 13/214 (0,06)    

A 123/174 (0,71) 343/428 (0,80) 0.0135 1.6717 1.0908 - 2.5487 

O 51/174 (0,29) 85/428 (0,20)    

 

5.2.3. POLIMORFISMOS DO GENE MBL2 E DOENÇA DE GRAVES 

 

Dos 163 pacientes com doença auto-imune da tireóide, 76 foram 

diagnosticados com Doença de Graves (GD). O gene MBL2 encontrava-se dentro do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg nos pacientes com GD (χ2=0,73). Após a análise das 

freqüências do grupo de estudo, verificou-se que não houve diferenças significativas 

nas freqüências dos três genótipos A/A, A/O e O/O (p-value=0.1945) nos pacientes 

com GD (55%; 36% e 9%) quando comparado com o grupo controle (66%; 28% e 

6%), respectivamente (Tabela 8). As diferenças entre as freqüências dos alelos A e 

O nos pacientes com GD (73%; 27%) e no grupo saudável (80%; 20%) também não 

foram estatisticamente significantes (p-value=0.08542; OR=1.489433, 95% C.I.: 

0.9421588 - 2.3326403). 
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Tabela 8.  Freqüências alélicas e genotípicas dos pacientes com AITD e controles saudáveis para o 

éxon 1 do gene MBL2. 

MBL2 Pacientes GD  Controles  p-value  O.R. 95% C.I. 

AA 42/76 (0,55) 142/214 (0,66)    

AO 27/76 (0,36) 59/214 (0,28) 0.1945   

OO 7/76 (0,09) 13/214 (0,06)    

A 111/152 (0,73) 343/428 (0,80) 0.0854 1.4894 0.9422 - 2.3326 

O 41/152 (0,27) 85/428 (0,20)    

 

5.2.4. POLIMORFISMOS DO GENE MBL2 E ASPECTOS CLÍNICOS DOS 

PACIENTES 

 

Foram analisados vários aspectos clínicos dos pacientes com doença auto-

imune da tireóide, tanto considerando a AITD em geral, quanto estratificando os 

pacientes com Tireoidite de Hashimoto e Doença de Graves. O teste exato de Fisher 

foi utilizado para testar a hipótese de que os genótipos do gene MBL2 possuíam 

relação com o estado clínico. No entanto, não houve evidência estatisticamente 

significante para suportar essa hipótese. 

Os aspectos clínicos analisados foram presença de histórico familiar da doença 

(Tabela 9), idade de diagnóstico (Tabela 10) e presença de doenças auto-imunes 

associadas (Tabela 11). As doenças auto-imunes observadas nos pacientes foram: 

vitiligo, atopia (rinite/asma), miastenia gravis, anemia perniciosa, gastrite atrófica, 

psoríase e alopecia areata. 

 

Tabela 9.  Freqüências de pacientes AITD, HT e GD com histórico familiar da doença de acordo com 

os genótipos do gene MBL2. 

Genótipo s MBL2 Pacientes AITD com 

histórico (n=164) 

Pacientes HT com 

histórico (n=87) 

Pacientes GD 

com histórico 

(n=75) 

AA 32/90 (35,6%) 20/47 (42,6%) 11/41 (26,8%) 

AO 18/56 (32,1%) 8/29 (27,6%) 10/27 (37%) 

OO 9/18 (50%) 6/11 (54,6%) 3/7 (42,9%) 

p-value  0.3854 0.2365 0.4995 
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Tabela 10.  Freqüências de pacientes em cada faixa de idade de diagnóstico da AITD de acordo com 

os genótipos do gene MBL2. 

 0-10 anos  10-20 anos  20-45 anos  Acima de 45 anos  

Genótipos MBL2     

AA 2/86 (2,3%) 6/86 (6,98%) 45/86(52,3%) 33/86 (38,4%) 

AO 1/55 (1,8%) 7/55 (12,7%) 36/55 (65,5%) 11/55 (20%) 

OO 0/15 (0%) 2/15 (13,3%) 9/15 (60%) 4/15 (26,7%) 

p-value  1 0.4347 0.2995 0.06941 

 

Tabela 11.  Freqüência dos pacientes AITD, HT e GD com doenças auto-imunes associadas (DAA) de 

acordo com os genótipos do gene MBL2. 

Genótipo MBL2 Pacientes AITD com 

DAA (n=165) 

Pacientes HT com 

DAA (n=87) 

Pacientes GD com 

DAA (n=76) 

AA 11/91 (12%) 7/47 (8%) 2/42 (4,8%) 

AO 5/56 (9%) 3/29 (10,3%) 2/27 (7,4%) 

OO 4/18 (22%) 3/11 (27,3%) 1/7 (14,3%) 

p-value  0.3263 0.4402 0.3646 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Este trabalho analisou a relação entre polimorfismos funcionais de dois genes 

da imunidade inata, DEFB1 e MBL2 e doença auto-imune da tireóide. O grupo de 

estudo consistiu de 74 e 163 pacientes com AITD para análise de SNPs do gene 

DEFB1 e MBL2, respectivamente. O grupo controle foi formado por 92 e 214 

indivíduos saudáveis para os genes DEFB1 e MBL2, já coletados em estudos 

anteriores. 

 Foi observado que as freqüências genotípicas do SNP na posição -52 do 

gene DEFB1 foram estatisticamente diferentes entre os pacientes AITD e controles 

saudáveis (p-value=0.04431), com o genótipo G/G mais freqüente nos controles, e 

os heterozigotos G/A mais freqüentes nos pacientes. Não foram observadas 

diferenças estatísticas entre as freqüências alélicas e genotípicas do SNP na 

posição -20 dos pacientes com AITD e controles, porém, o p-value encontrado para 

as freqüências alélicas (p-value=0.05644; OR=1.564972, 95% C.I. 0.9844442 - 

2.4944206) sugere uma tendência estatística, talvez uma significância fosse 

alcançada com um grupo de estudo maior. Não foi possível avaliar a relação entre o 

SNP -44 e a doença auto-imune da tireóide, pois observamos a presença de apenas 

um genótipo (C/C) nos pacientes. 

 Ao estratificar os pacientes, encontramos 33 indivíduos diagnosticados com 

tireoidite de Hashimoto (HT) e 26 diagnosticados com doença de Graves (GD). O 

alelo -52A foi mais freqüente nos pacientes com HT comparados com os controles 

(p-value=0.03205; OR=2.022133, 95% C.I.: 1.053704 - 3.956014), também 

sugerindo um papel protetor do alelo G. Não foi encontrada uma diferença 

significativa nas freqüências genotípicas do SNP -52, mas o p-value encontrado (p-

value=0.05934) sugere uma tendência estatística. Não foi observada uma diferença 

estatisticamente significativa entre as freqüências alélicas e genotípicas nos 

pacientes com HT e controles para o SNP -20.  Ao analisar as freqüências alélicas e 

genotípicas nos pacientes com GD e controles para os SNPs -20 e -52, não foi 

encontrada nenhuma associação. Também não conseguimos demonstrar nenhuma 

influência dos genótipos do gene DEFB1 no aspecto clínico dos pacientes. 

Esta é a primeira descrição da relação entre polimorfismos do gene DEFB1 e 

doença auto-imune da tireóide, confirmando uma associação entre o SNP -52 

presente na região 5’UTR com AITD e HT. Diversos estudos relataram a associação 
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entre os genes codificadores das β defensinas e outras doenças com componentes 

auto-imunes e inflamatórios, como dermatite atópica (ONG et al., 2002; PRADO-

MONTES DE OCA et al., 2007; KIM et al., 2009), asma (LEVY et al., 2005, LEUNG 

et al., 2006), psoríase (HOLLOX et al., 2008) e doença celíaca (FERNANDEZ-

JIMENEZ et al., 2010). 

As defensinas são uma das principais famílias de peptídeos com ação 

antimicrobiana. Estudos de associação dos SNPs do DEFB1 têm atribuído a maior 

expressão de β-defensina 1 a alguns alelos/genótipos específicos, o que poderia 

conferir um efeito protetor às infecções (PRADO-MONTES DE OCA, 2010). O 

padrão de expressão constitutivo da HBD-1 varia entre os indivíduos sendo 

modulado por polimorfismos presentes na região 5’UTR (JUVERIC et al., 2003). 

Agentes infecciosos têm potencial para desencadear processos auto-imunes por 

diferentes mecanismos (TOMER e DAVIES, 1993; PRUMMEL et al., 2004). Por esta 

razão, os polimorfismos presentes nas posições -20, -44 e -52 da região 5’UTR no 

gene DEFB1 e conseqüentemente uma menor expressão da proteína HBD-1, 

poderiam estar envolvidos numa maior susceptibilidade à infecções e 

desenvolvimento da doença auto-imune da tireóide. 

Adicionalmente, a β-defensina 1 tem a habilidade de atrair células dendríticas 

e células T ao local onde é expressa. As células dendríticas podem possuir um 

importante papel na indução da auto-imunidade. Elas provavelmente estão 

envolvidas na perda da tolerância à linfócitos auto-reativos e no desenvolvimento de 

doenças auto-imunes (CRAVENS e LIPSKY, 2002). Além disso, uma das principais 

características da doença auto-imune da tireóide é a presença de infiltrado linfocítico 

na glândula. Devido à habilidade da HBD-1 de atrair células T e células dendríticas 

ao local onde é expressa, esta proteína poderia estar envolvida na infiltração 

progressiva de células T na tireóide e desenvolvimento da AITD (YANG et al., 1999).  

 Nossos resultados do gene MBL2 mostraram uma maior freqüência do alelo 

O nos pacientes com doença auto-imune da tireóide em relação aos controles 

saudáveis (p-value=0.009163; OR= 1.585489, 95% C.I.: 1.114549 - 2.258085). Estes 

resultados indicam que indivíduos carregando o alelo mutante do gene MBL2 estão 

sob maior risco de desenvolver AITD e também um papel protetor do alelo A. 

Também encontramos uma diferença estatisticamente significativa entre as 

freqüências genotípicas dos pacientes AITD e controles (p-value=0.04588). 
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 Ao estratificar os pacientes, encontramos 87 indivíduos diagnosticados com 

tireoidite de Hashimoto (HT) e 76 diagnosticados com doença de Graves (GD). 

Assim como na AITD em geral, o alelo O foi mais freqüente nos pacientes com HT 

comparados com os controles (p-value=0.01354; OR=1.671737, 95% C.I.: 1.090758 

- 2.548657), também sugerindo um papel protetor do alelo A. Ao analisar as 

freqüências alélicas e genotípicas nos pacientes com GD e controles, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. Também não conseguimos 

demonstrar nenhuma influência dos genótipos do gene MBL2 com o aspecto clínico 

dos pacientes. 

Riis et al. (2005) publicou um estudo experimental em humanos, mostrando 

que hormônios tireoidianos aumentam os níveis da MBL. Esta proteína faz parte do 

Sistema Complemento, e a modulação da ativação do Complemento pode ter um 

papel na patogênese de vários componentes-chave de doenças tireoidianas. Os 

autores sugerem avaliar uma possível coexistência geneticamente determinada de 

hipotireoidismo e deficiência da MBL. 

 Nossos resultados estão de acordo com alguns autores. Melo et al. (2009) 

demonstrou que o alelo mutante O e o genótipo homozigoto OO do gene MBL2 

influenciam no desenvolvimento de auto-anticorpos contra a tireóide em pacientes 

com HCV, independente do tratamento. Araújo e cols. (2009) investigaram o 

possível papel de SNPs no gene MBL2 em uma maior susceptibilidade para 

desenvolver outras doenças auto-imunes na presença de diabetes tipo 1 (T1D) em 

pacientes brasileiros. Os pacientes foram estratificados para a presença de doenças 

auto-imunes conhecidas por estarem associadas à T1D, como doença auto-imune 

da tireóide e doença celíaca. Os resultados encontrados sugerem que os SNPs do 

gene MBL2 estão mais relacionados à AITD que a T1D. A associação entre 

polimorfismos do MBL2 e T1D previamente reportada pelos autores (ARAUJO et al., 

2007) parece resultar da forte associação entre o gene MBL2 e doença auto-imune 

da tireóide, freqüentemente encontrada nos pacientes com T1D. 

 Potlukova et al. (2010) analisou a relação entre polimorfismos do gene MBL2 

e doença auto-imune da tireóide em 95 pacientes com AITD. Destes, 62 com 

tireoidite de Hashimoto e 33 com doença de Graves. Em desacordo com nossos 

resultados, os autores não encontraram diferenças significativas entre as 

freqüências dos genótipos do gene MBL2, que estão associados a níveis de 

produção altos, intermediários e baixos da MBL, nos pacientes e controles 
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saudáveis. Eles também não encontraram relação entre os polimorfismos do MBL2 e 

doença de Graves. No entanto, encontraram uma forte associação entre os níveis 

séricos da MBL e hormônios da tireóide. Os indivíduos utilizados como controles 

saudáveis para analisar os SNPs do gene MBL2 não possuíam informações sobre a 

função tireoidiana, o que pode ser considerado um viés. 

Mutações no gene MBL2 têm sido associadas a baixos níveis séricos de MBL. 

Indivíduos normais apresentam níveis séricos de cerca de 1.600 ng/ml de MBL, em 

heterozigotos para a mutação os níveis chegam a 350 ng/ml, enquanto que em 

indivíduos homozigotos para a mutação apresentam níveis indetectáveis (≤ 10 

ng/ml) (DAVIES et al., 2001). Dessa forma, o baixo nível sérico de MBL encontrado 

nos indivíduos devido às mutações funcionais pode ser um dos possíveis fatores 

associados à susceptibilidade à AITD. 

Estudos demonstraram que indivíduos carregando mutações no gene MBL2 

estão sob maior risco de desenvolver doenças auto-imunes como lúpus eritematoso 

sistêmico (DAVIES et al., 1997; HUANG et al., 2003), artrite reumatóide (GARRED et 

al., 2000), doença celíaca (BONIOTTO et al., 2002) e diabetes tipo 1 (ARAÚJO et 

al., 2007). 

A MBL é uma proteína de reconhecimento de padrões moleculares que tem 

como alvo resíduos de carboidratos na membrana de patógenos, células 

transformadas e apoptóticas (BOHLSON et al., 2007; TROUW et al., 2008). 

Presume-se que resíduos de ácido siálico protegem as células de mamíferos contra 

a ligação da MBL (OGDEN et al., 2001). Porém, células apópticas tendem a perder 

estes resíduos, e os carboidratos expostos podem mediar a eliminação destas 

células no fígado (DINI, 2000). Foi demonstrado que a MBL se liga diretamente a 

linhagens celulares nos estágios tardios da apoptose e também a corpúsculos 

apoptóticos e a células necróticas. Isto induz a MBL a se ligar ao receptor presente 

na superfície dos fagócitos, mediando a remoção não-inflamatória de células mortas 

do hospedeiro (OGDEN et al., 2001; NAUTA et al., 2003). 

 Uma possível explicação para o envolvimento da MBL na susceptibilidade à 

doenças auto-imunes pode estar relacionada à habilidade desta proteína de 

conhecer padrões de células atípicas ou pela remoção de células apópticas 

(BOUWMAN et al., 2006). Pacientes com mutações no gene MBL2, associadas à 

deficiência de MBL, supostamente têm uma menor habilidade de remover células 

apópticas, possuindo um maior risco de que auto-antígenos espalhem-se e 
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conseqüentemente desenvolvam uma doença auto-imune. Além disso, considerando 

ainda o possível papel das infecções no desenvolvimento da doença auto-imune da 

tireóide, uma produção deficiente de MBL poderia estar associada com um maior 

risco à infecções (ARAUJO et al., 2009). 

 O pool genético pode afetar fortemente os resultados de um estudo de 

associação, de maneira que investigações em populações homogêneas são 

preferidas. Em um estudo realizado por Alves-Silva et al. (2000), na população do 

Nordeste brasileiro foi encontrada uma mistura combinada do genoma de Africanos 

(44%), Caucasianos (34%) e Indígenas americanos (22%). Na população do 

nordeste brasileiro as contribuições genéticas africana, caucasiana e indígena 

americana podem ter resultado em uma diferente distribuição dos polimorfismos dos 

genes DEFB1 e MBL2 quando comparada com outras populações. Faz-se 

importante considerar também que a AITD é uma doença multifatorial e que a 

suscetibilidade à doença depende não apenas do aspecto genético, mas também de 

uma interação com fatores ambientais. 

 A compreensão da doença auto-imune da tireóide, em níveis genéticos e 

moleculares, pode levar a novos tratamentos e modalidades preventivas. 

Adicionalmente, a identificação de importantes variantes genéticas que predispõem 

a AITD e as conseqüências funcionais dessas variantes levarão a um melhor 

entendimento dos mecanismos moleculares que causam a auto-imunidade contra a 

tireóide. 
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7. CONCLUSÕES 

 

• Este trabalho analisou polimorfismos funcionais em dois genes da imunidade 

inata, DEFB1 e MBL2 e sua relação com a doença auto-imune da tireóide.  

• Nossos resultados mostraram uma associação entre o SNP na posição -52 na 

região 5’UTR do gene DEFB1 com a doença auto-imune da tireóide e tireoidite de 

Hashimoto. Estes resultados sugerem uma maior susceptibilidade à doença em 

indivíduos portadores de mutações no gene DEFB1.  

• As freqüências alélicas e genotípicas do SNP na posição -20 do gene DEFB1 

não mostraram associação com a AITD, HT e GD. Também não encontramos 

nenhuma associação entre os genótipos dos alelos -20 e -52 com o aspecto clínico 

dos pacientes. 

• Nossos resultados do gene MBL2 demonstraram que a presença do alelo 

mutante é um fator de risco à doença auto-imune da tireóide e à tireoidite de 

Hashimoto, sendo os pacientes com o genótipo OO mais susceptíveis à AITD. 

• Não foi observada nenhuma relação entre as freqüências alélicas e genotípicas 

dos polimorfismos do éxon 1do gene MBL2 nos pacientes com doença de Graves e 

controles. Também não houve evidência de associação entre os genótipos do gene 

MBL2 com o estado clínico dos pacientes. 

• Este trabalho auxiliou no esclarecimento do papel de genes da resposta imune 

inata na doença auto-imune da tireóide, permitindo hipotetizar novos marcadores de 

risco associados à esta doença e uma melhor compreensão da patogênese da 

AITD. 
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