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RESUMO 

 

A infecção causada pelo Helicobacter pylori tem sido considerada como 

uma das mais freqüentes infecções crônicas bacterianas em seres humanos. A 

infecção causa uma resposta inflamatória que é seguida de um aumento na 

produção de citocinas. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo 

estudar os efeitos da infecção por H. pylori na expressão gênica das citocinas pró-

inflamatórias IL-1b, IL-8 e COX-2 em crianças H. pylori-positivos e negativos bem 

como em adultos H. pylori-positivo e negativo com gastrite crônica e em pacientes 

com câncer gástrico. Foram incluídos 344 pacientes, subdivididos em cinco 

grupos: (1) 29 crianças H. pylori positivas; (2) 98 crianças H. pylori negativas; (3) 

127 adultos H. pylori positivos; (4) 26 adultos H. pylori negativos e (5) 64 pacientes 

com câncer gástrico. Nossos dados indicam que a infecção está relacionada a um 

risco de desenvolvimento de câncer gástrico (OR= 4.21; IC 95%= 1.41 ≤m≤ 12.55; 

r= 0.01). Ao avaliarmos os fatores de virulência vacA, iceA e babA na população 

infantil, não observamos o predomínio de nenhum dos fatores estudados nesta 

amostra. Entretanto, observou-se que estas são mais freqüentemente infectadas 

por cepas cagA-. Por outro lado, nos indivíduos adultos verificou-se que a infecção 

por linhagens mais virulentas (cagA+/vacAs1m1) é um fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer gástrico. Ao avaliarmos a expressão das citocinas pró-

inflamatórias IL-1β, IL-8 e COX-2, os dados mostrados no presente trabalho não 

evidenciaram diferenças na expressão destes independentemente da presença da 

bactéria. Por outro lado, nos adultos com gastrite crônica, observou-se um 

aumento significativo na expressão destes genes, e além disso, estes valores são 

ainda maiores em pacientes infectados por linhagens cagA-positivo; vacA s1m1. 

Nos pacientes com câncer gástrico houve uma redução significativa de IL-1β e IL-

8, provavelmente devido a baixa densidade bacteriana nas biópsias oriundas 

destes pacientes. Em relação a COX-2 não se detectou uma redução nos níveis 

de mRNA nestes pacientes.  
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1- HISTÓRIA DA BACTÉRIA 

 

A partir do final do século XIX, houve relatos de pesquisadores sobre a 

presença de um microorganismo espiralado no estômago de animais, entre eles 

Rappin, em 1881 (Solnick & Schauer, 2001). Estes relatos foram considerados 

irrelevantes e esquecidos, provavelmente devido à dificuldade de obtenção das 

amostras e o problema no cultivo deste microorganismo (Storm, 2006) ou ainda 

pela alta prevalência desta bactéria no estômago de várias pessoas sem nenhum 

significado clínico (Kusters et al., 2006). Konturek et al. (1996) redescobriram um 

trabalho feito por W. Jaworsky, que por estar escrito em Polonês, é pouco 

conhecido. Neste trabalho é descrita a presença de microorganismos espiralados 

no estômago de humanos e animais, chamados por ele de Víbrio rugula. Este 

trabalho pode ser encontrado em seu livro “Handbook of Gastric Diseases”, e hoje 

em dia Jaworski é considerado um pioneiro na microbiologia gástrica (Konturek, 

2003). 

Em 1924, Luck e Seth descreveram a atividade da enzima urease na 

cavidade gástrica, e mais tarde eles perceberam que esta desaparecia após o 

tratamento com antibióticos, entretanto a conexão dessa enzima com a presença 

das bactérias espiraladas presentes no estômago permaneceu sem uma resposta 

científica até 1982. Alguns anos mais tarde, postulou-se que a presença desta 

bactéria não passava de contaminação da mucosa, ocorrendo certo descaso com 

as pesquisas e publicações nesta área. Sua redescoberta foi tardia devido à 

dificuldade e lentidão no crescimento bacteriano, e à contaminação da cultura por 

Pseudomonas aeruginosa (Lee, 1993; McNulty, 1999; Konturek, 2003). 

Finalmente, em 1983 Warren e Marshall descreveram a associação entre gastrite 

e a presença de uma bactéria espiralada no estômago de humanos, e propuseram 
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que este microrganismo poderia ser fundamental no desenvolvimento de 

patologias gástricas.  

Barry Marshall estava convencido de que a bactéria vista em cortes 

histológicos podia ser cultivada e esta determinação finalmente resultou no 

isolamento de uma bactéria Gram-negativa flagelada em formato espiral. A 

bactéria foi inicialmente denominada Campylobacter like organism, passando a 

Campylobacter pyloridis e mais tarde, por correção gramatical, foi chamada de 

Campylobacter pylori (Mahon & Manuselis, 1995). Após vários estudos 

bioquímicos e genéticos, em 1989, seu nome foi alterado para Helicobacter pylori, 

o primeiro membro de um novo gênero (Solnick & Schauer, 2001).  

 

2-MICROBIOLOGIA 

 

A bactéria hoje conhecida como Helicobacter pylori teve seu gênero 

definido por estudos do RNA ribossômico (Romaniuk et al., 1987), 

seqüenciamento e hibridação do DNA da bactéria (Goodwin et al., 1989). 

Vandamme et al. (1991) definiram que o gênero Helicobacter juntamente com 

outros (Campylobacter, Arcobacter e Wolinella) constitui a super família Vl de 

bactérias Gram-negativas. 

O gênero Helicobacter é composto atualmente por 27 espécies que 

compartilham propriedades comuns, principalmente no que se refere à vida no 

estômago (Blaser et al., 2001). 
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2.1 – Morfologia 

 

O Helicobacter pylori é uma bactéria Gram-negativa, de crescimento lento e 

microaerofílico. Apresenta uma estrutura espiralada, de superfície lisa e 

extremidades arredondadas. Este microorganismo pode também apresentar-se na 

forma cocóide não cultivável, mas é metabolicamente ativo. O H. pylori consegue 

acumular polifosfatos como reserva de energia e de fosfato. Em sua forma espiral 

a bactéria possui de 3 a 5 µm de comprimento e aproximadamente 0,5 µm de 

diâmetro (Cellini et al., 1994; Cole et al., 1997). 

 

2.2 - Fatores de Colonização 

 

Este microorganismo apresenta mobilidade devido à presença de flagelos 

que podem estar presentes na quantidade de quatro a seis, são unipolares 

embainhados e possuem bulbos terminais nas extremidades lisas. A colonização 

do epitélio gástrico se dá principalmente pela produção em abundância da enzima 

urease. A produção desta enzima é a principal característica bioquímica da 

bactéria. A urease promove a hidrólise da uréia e tem como produtos, amônia e 

CO2, alterando assim o pH da mucosa (Peterson & Graham, 1998; Voland et al., 

2003). 

 

2.3 - Fatores de Virulência 

 

O H. pylori, assim como outras bactérias patogênicas, causa danos aos 

tecidos através da liberação de toxinas. Na década passada, foram identificados 

alguns genes desta bactéria relacionados ao desenvolvimento de doenças 

gástricas (Blaser et al., 1995).  
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2.3.1 - Gene cagA 

  

O primeiro gene cepa-específico identificado no H. pylori foi o gene cagA 

(citotoxin antigen associated), que está fortemente associado à progressão das 

doenças gastrointestinais (Blaser et al., 1995; Censini et al., 1996). As cepas 

cagA+ tendem a ser mais virulentas e a induzir níveis aumentados de algumas 

citocinas, como a IL-1β e a IL-8, com conseqüente aumento do risco de 

desenvolvimento câncer gástrico (Bartchewsky et al., 2009). Huang et al. (2003) 

demonstraram que pacientes infectados por cepas cagA+ apresentam risco 2,87 

vezes maior de desenvolver câncer gástrico. O gene cagA é considerado um 

marcador da ilha de patogenicidade cag (cag-PAI), a qual possui 

aproximadamente 40 Kb, codifica 31 genes e é encontrada em cerca de 50% a 

60% das cepas que ocorrem no ocidente e em 90% das que ocorrem no Japão 

(Naito, Yoshikawa, 2002). A ilha cag-PAI contém genes homólogos a genes de 

outras bactérias, os quais codificam componentes do sistema de secreção tipo IV, 

que servem para injetar a proteína CagA e provavelmente outros fatores 

desconhecidos de virulência dentro da célula hospedeira. A proteína CagA, a 

primeira proteína bacteriana a ser descrita como oncogênica (Hatakeyama, 2004), 

é fosforilada por membros da família de quinases SRC. Uma vez fosforilada, se 

liga à proteína SHP2 (SRC – homóloga 2) que age na transdução de sinais 

mitogênicos via RAS-MAPK, podendo levar a proliferação celular, apoptose e 

rearranjo do citoesqueleto da célula, alterando sua morfologia, que passa a ser 

semelhante a um beija-flor, sendo descrita como hummingbird phenotype 

(Hatakeyama, 2004). A fosforilação da proteína CagA ocorre nos motif EPIYA que 

apresentam quatro sítios, A-B-C-D, definidos por diferentes seqüências que estão 

relacionadas a diferentes graus de virulência. Nas cepas ocidentais, quanto maior 

o número de repetições C maior o grau de virulência (Yamaoka et al., 1998). 
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2.3.2- Gene vacA 

 

A produção da citotoxina vacuolizante (VacA), codificada pelo gene vacA, é 

um outro importante fator de virulência do H. pylori por induzir a vacuolização 

citoplasmática em células eucariontes (Cover & Blaser, 1992; Cover et al., 1994; 

Atherton et al., 1995; de Bernard, 1997; Montecucco et al., 1999). 

Embora todas as cepas desta bactéria secretem o produto VacA, uma 

considerável variação interlinhagens na atividade vacuolizante da toxina foi 

detectada por vários autores (Cover et al., 1994; Atherton et al., 1995; Forsyth et 

al., 1998). Acredita-se que a heterogeneidade alélica de vacA pode ser um fator 

determinante nas variações das manifestações clínicas entre pacientes infectados 

por H. pylori (Rudi et al., 1998; Atherton et al., 1999; Covacci et al., 1999; Gerhard 

et al., 1999; VAN Doorn et al., 1999).  

Existem duas regiões variáveis no gene vacA. Uma região de 

aproximadamente 50pb, denominada s, localizada na região 5’ terminal, que 

codifica o peptídeo sinal. De acordo com a seqüência gênica dois subtipos s1 e s2 

podem ser identificados. Além disso, o alelo s1 pode ser classificado como s1a, 

s1b, s1c (Atherton et al., 1995; VAN Doorn et al., 1998).  

Outra região que apresenta uma grande heterogeneidade, chamada de m e 

com aproximadamente 700pb, está localizada na região mediana do gene 

(Atherton et al., 1995). Esta apresenta os subtipos m1 e m2, sendo que este pode 

ser identificado como m2a e m2b (Atherton et al., 1995; VAN Doorn et al., 1998).  

A combinação em mosaico desses tipos alélicos distintos (s e m) determina 

a produção e a especificidade da atividade da citotoxina e está associada à 

patogenicidade bacteriana (Atherton et al., 1995; Gunn et al., 1998; VAN Doorn et 

al., 1998; Wang et al., 1998). Todas as linhagens possuem um dos tipos de 

seqüência sinal e um dos dois tipos da região mediana, assim sendo podemos ter 

as combinações s1m1, s1m2, s2m2 e a menos comum s2m1 (Atherton et al., 
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1997; Morales-Espinosa et al., 1999; Martinez et al., 2001). Análises bioquímicas 

revelaram que linhagens vacA s1m1 produzem uma citotoxina muito mais ativa in 

vitro do que as cepas vacA s1m2 e as bactérias vacA s2m2 produzem citotoxinas 

inativas (Leunk et al., 1988; Tummuru, Cover, Blaser, 1993; Atherton et al., 1995).  

Vários estudos têm considerado os genótipos vacA s1m1 como marcadores 

para a patogenia do Helicobacter pylori, devido à produção de citotoxina 

vacuolizante, que podem causar danos epiteliais e estão associados ao 

desenvolvimento de doenças gástricas (Atherton et al., 1997; VAN Doorn et al., 

1998; Ladeira et al., 2004). 

 

2.3.3- Gene babA 

 

Os fatores de aderência da bactéria além de favorecer a colonização 

podem, também, contribuir para sua patogenicidade. IIver et al. (1998) 

descreveram que o fator de aderência, codificado pelo gene babA (Blood group 

Antigen Binding Adhesin), poderia estar ligado à patogenicidade, pois permite o 

contato entre a bactéria e o epitélio, facilitando a liberação de fatores de virulência 

como cagA e vacA. O gene babA possui dois alelos distintos: babA1 e babA2. 

Alguns autores detectaram uma associação entre o alelo babA2 e a presença de 

úlcera péptica e adenocarcinoma gástrico (Gerhard et al., 1999; Oliveira et al., 

2003). 

 

2.3.4- Gene iceA 

 

Peek et al. (1998) descreveram um gene em H. pylori, que foi denominado 

iceA (Induced by Contact with Epithelium), e mostraram que apresentava duas 

variantes, os alelos iceA1 e iceA2.  
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A expressão do iceA1 é regulado através do contato da bactéria com 

células epiteliais (Peek et al., 1998; VAN Doorn et al., 1998). O produto gênico de 

iceA1 é uma provável endonuclease de restrição, que apresenta uma homologia 

de cerca de 60% com os nucleotídeos do gene nlaIIIR da Neisseria lactamica, que 

codifica a endonuclease de restrição NlaIII  CATG↓ (Morgan et al., 1996). O gene 

hpyIM, que precede o iceA, codifica uma adenina metiltransferase que também 

reconhece a seqüência CATG. Conseqüentemente, o arranjo gênico de iceA-

hpyIM assemelha-se a um sistema codificante de endonuclease de restrição tipo 

II, encontrado em muitas outras espécies bacterianas (Xu et al., 1997; Wilson, 

1991).  

A relação do produto gênico iceA1 com a infecção humana ainda não está 

muito clara (VAN Doorn et al., 1998; Ito et al., 2000). No entanto, a presença do 

alelo iceA1 tem sido relacionada a ulcerações devido a um aumento da indução de 

IL-8, e à intensidade de infiltração neutrofílica (Peek et al., 1998; VAN Doorn et al., 

1998; Nishiya et al., 2000; Peek et al., 2000), vários estudos epidemiológicos 

falharam ao tentar associar a presença desse alelo com úlceras pépticas 

(Yamaoka et al., 1999; Ito et al., 2000; Mukhopadhyay et al., 2000; Zheng et al., 

2000; Ashour et al., 2001; Figueiredo et al., 2001; Kidd et al., 2000; Kim et al., 

2001; Miehlke et al., 2001; Godoy et al., 2003; Ribeiro et al., 2003). Tais estudos 

sugerem que esta variante alélica não deveria ser usado como um marcador para 

predizer as manifestações clínicas causadas em pacientes infectados pelo H. 

pylori.  

Em contraste com o iceA1, o tipo alélico iceA2 não apresenta homologia 

com proteínas conhecidas, e sua estrutura revela padrões de repetições de 

cassetes. A sua forma mais comum codifica uma proteína de 59 aa (aminoácidos), 

o qual possui dois domínios conservados nas extremidades (14 aa e 10 aa, 

respectivamente) e outros três domínios internos com 13, 16 e 6 aa 

respectivamente. Análises das seqüências de várias linhagens mostraram que o 

cassete interno, composto por 35 aa, pode estar ausente ou se repetir em até três 

vezes, resultando assim em proteínas compostas por 24, 59, 94 ou 129 aa 
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(Figueiredo et al., 2001). O gene iceA2 apresenta aproximadamente 40% de 

homologia com os nucleotídeos do iceA1, mas sua estrutura gênica é totalmente 

diferente (Peek et al., 1998; VAN Doorn et al., 1998). 

 

3-EPIDEMIOLOGIA 

 

Trabalhos recentes indicam que nos últimos cinqüenta anos a incidência de 

câncer gástrico tem diminuído devido a alterações nos hábitos alimentares; 

entretanto, apesar desta redução, esta doença continua ocupando a segunda 

posição em incidência e mortalidade, sendo responsável por 9,9% da incidência e 

12,1% da mortalidade mundial por câncer (Hanahan & Weinberg, 2000). No Brasil, 

segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), estão previstos 

21.500 novos casos para o ano de 2010, sendo 13.820 homens e 7.680 mulheres. 

De acordo com os dados deste instituto este seria o quinto tipo de câncer mais 

letal em nosso meio, com 13.042 mortes em 2007. 

Nas últimas duas décadas, estudos sobre o câncer gástrico deram enfoque 

ao H. pylori, que coloniza cerca de metade da população humana (Soitcov et al., 

2004). Trabalhos de meta-análises sugeriram que a infecção pelo H. pylori é a 

maior causa isolada de câncer gástrico distal, estando associado aos dois tipos 

histológicos, intestinal e difuso (Peterson, 2002; Soitcov et al., 2004), sendo 

responsável por cerca de 337.880 mortes relacionadas a esse tipo de câncer no 

ano 2000 (Wu et al., 2005). 

Estudos epidemiológicos mostram que dentre os fatores de risco destacam-

se a idade; sexo; raça; status sócio-econômico; a baixa ingestão de alimentares 

tais como frutas e vegetais e o aumento no consumo de sal, nitritos e nitratos; 

fumo; álcool. Entretanto, os resultados destes trabalhos revelaram apenas uma 

fraca associação entre esta doença e qualquer um desses fatores. Em 

contrapartida a isto, diversos estudos indicam que a presença da bactéria 
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Helicobacter pylori parece ser o principal fator de risco associado ao câncer 

gástrico (ver revisão em Kelley & Duggan, 2003).  

A infecção causada pelo H. pylori tem sido considerada como uma das mais 

freqüentes infecções crônicas bacterianas em seres humanos (Graham, 2000). A 

importância de tal fato deve-se à íntima relação entre a presença deste 

microrganismo e o desenvolvimento de algumas doenças tais como: gastrite, 

úlcera péptica e câncer gástrico (Dooley et al., 1989).  

Por esta razão, em 1994 o H. pylori foi classificado como um agente 

carcinogênico do tipo I pelo IARC (International Agency for Research on Cancer). 

Entretanto, o papel da bactéria na gênese do câncer gástrico ainda é controverso, 

pois embora haja uma alta prevalência da infecção, menos de 1% dos indivíduos 

infectados desenvolvem a doença (Björkholm et al., 2003; Mc Loughlin et al., 

2003; De Luca, Iaquinto, 2004). Vários estudos epidemiológicos indicam que o 

risco de desenvolvimento de câncer gástrico é cerca de 2,4 vezes maior em 

indivíduos H. pylori-positivos, enquanto em indivíduos infectados há mais de 10 

anos este índice aumenta para 9,6 (Helicobacter and Câncer Colaborative Group, 

2001).  

Em paises desenvolvidos, a infecção por Helicobacter pylori ocorre em 

crianças com idade entre 3 e 5 anos; já em países em desenvolvimento, a 

contaminação pode ocorrer com menos de um ano (Carvalho et al., 1991). 

Estudos indicam que a positividade de infecção pela bactéria aumenta conforme a 

idade, e que em filhos de pais colonizados a incidência é maior em relação a 

crianças cujos pais são H. pylori negativos. Por outro lado, a chance de re-

infecção das crianças cujos pais são H. pylori positivos é muito alta (Malaty et al., 

1991; Jagadish et al., 2006). 
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3.1 – Prevalência 

 

Como mencionado anteriormente, a infecção pelo H. pylori acomete cerca de 

metade da população mundial. Entretanto sua prevalência varia em relação ao 

desenvolvimento regional. Observa-se que, em países em desenvolvimento o 

número de pessoas infectadas é muito superior ao detectado em países 

desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos e Europa a taxa de infecção 

oscila entre 10-40%, enquanto em países como Tailândia e Índia a prevalência 

varia de 80 a 100% (Heatey, 1995; Mitchell, 1999).  

Alguns autores acreditam que a variação na prevalência da infecção em 

diferentes populações deve-se à taxa de aquisição da bactéria durante a infância 

(Feldman et al., 1998). De modo complementar, estudos epidemiológicos mostram 

que a incidência da infecção pelo H. pylori, parece ser maior quanto mais elevada 

for a faixa etária (Xia, Talley, 1997; Torres et al., 2000).  

Nos países desenvolvidos, a infecção é relativamente rara em crianças, e é 

adquirida em uma taxa constante de, aproximadamente, 0,5-2,0% ao ano, 

alcançando a prevalência de 20-40% na população adulta (Rowland & Drumm, 

1998). De modo complementar, Mitchell (1999) verificou que a taxa de infecção 

em crianças com idade inferior a 10 anos, nesses países, varia de 0 à 5%. Por 

outro lado, nos países em desenvolvimento, o H. pylori é adquirido durante a 

primeira infância, e a prevalência da bactéria pode variar de 80 a 100%. Na China, 

por exemplo, a taxa de infecção pode chegar a 70% entre os adolescentes; e na 

Nigéria, a alta prevalência mostra dados chocantes de 58% de crianças 

soropositivas com um ano de idade, chegando a 91% após dez anos (Thomas & 

Pretolani, 1994; Rowland & Drumm, 1998; Torres et al., 2000).  

Em países desenvolvidos o aumento da relação prevalência da infecção 

com a idade está relacionada ao efeito coorte, pois a maioria das pessoas foi 

infectada na infância quando as condições sócio-econômicas e de saneamento 
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básico eram piores. Este grupo de pessoas infectadas, obviamente, mudou de 

faixa etária, e com o passar do tempo as gerações mais jovens foram infectadas 

menos freqüentemente, devido à melhoria do saneamento básico (Van der Ende 

et al., 1997). A incidência da infecção por H. pylori nos países desenvolvidos é 

menor do que a taxa detectada em países em desenvolvimento, sugerindo que a 

situação sócio-econômica pode ser um fator determinante (Heatey, 1995). No 

Brasil, um estudo realizado no estado do Mato Grosso mostrou uma alta taxa de 

infecção pelo H. pylori entre as crianças e adolescentes (77,5%), atingindo 84,7% 

na população adulta (Souto et al., 1998). Outro estudo, realizado em Belo 

Horizonte, apresentou taxa de prevalência para esta bactéria de 34,1% em 

crianças e 81,7% em adultos (Oliveira et al., 1999). Subseqüentemente, Rodrigues 

et al. (2004) verificaram que em uma população de baixa renda do Ceará a 

prevalência do H. pylori aumentava significantemente com a idade, sendo que até 

os dois anos cerca de 35% das crianças estavam infectadas, e que dos 12-14 

anos o índice de infecção chegava a 74,5% de soropositividade. Até o presente 

momento apenas poucos trabalhos retrataram a situação da infecção por H. pylori 

na população brasileira; aliado a isso, as dimensões continentais de nosso país e 

as imensas desigualdades sócio-econômicas, evidenciam a necessidade de mais 

estudos epidemiológicos. 

  

3.2 – Transmissão 

 

Diversos estudos relatam que a forma de transmissão exata ainda constitui 

motivo de muita controvérsia. As vias de infecção do Helicobacter pylori mais 

aceitas atualmente incluem a fecal-oral e a oral-oral. Não há possibilidade de 

transmissão através do ato sexual comum, e a infecção por insetos vetores é 

praticamente nula (Deltenre & Koster, 2000). Eslick et al. (2002), descreveram a 

possibilidade do H. pylori ser transmitido através das fezes durante a prática 

sexual oral-anal, entretanto outros autores em um estudo anterior não chegaram à 

mesma conclusão (Webb et al, 1996).  
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Em 1992, foi publicado o primeiro trabalho sobre o isolamento de H. pylori 

oriundo de amostras de fezes humana. Nesse estudo, Thomas e Pretolani (1992) 

descreveram o isolamento de H. pylori em fezes de crianças e adultos infectados 

na Gâmbia. Alguns anos mais tarde, Kelly et al. (1994) também isolaram esta 

bactéria em fezes de indivíduos dispépticos (H. pylori – positivos). Entretanto, 

outros estudos evidenciaram que o H. pylori não é bem adaptado à passagem do 

estômago para o duodeno, indicando que a bile possui um efeito letal para a 

bactéria e, por isso, a sobrevivência do H. pylori após esta transição parece ser 

incomum (Mitchell et al., 1992). 

Mapstone et al. (1993) e Ruso et al. (1999) descreveram altas taxas de 

DNA do H. pylori em amostras de fezes de seres humanos contaminados (89.6% 

e 95.6%, respectivamente). Por outro lado, Namavar et al. (1995), observaram 

apenas 7% de DNA bacteriano nas fezes analisadas. Embora a detecção do 

material genético do H. pylori nas fezes sugira a possibilidade de uma transmissão 

fecal-oral, a presença de DNA da bactéria nas fezes não significa, 

necessariamente, que o H. pylori esteja viável (Mitchell, 1999; Deltenre & Koster, 

2000). 

Caso o H. pylori seja transmitido via fecal-oral, muito provavelmente a água 

seria o meio de propagação desta bactéria. Em um estudo epidemiológico sobre o 

modo de transmissão de H. pylori em crianças peruanas, Klein et al. (1991) 

propuseram uma associação entre a prevalência do microrganismo e a água 

potável. Adicionalmente, Hopkins et al. (1993) sugeriram que a contaminação na 

agricultura, por meio da utilização de água contaminada na irrigação das lavouras, 

através do consumo de frutas e vegetais não cozidos pudesse ser um modo de 

transmissão do Helicobacter pylori (Mitchell 1999; Deltenre & Koster, 2000). 

Alguns trabalhos apontam para a possibilidade de que o Helicobacter pylori 

possa permanecer ou transitar pela área bucal, na placa dental ou mesmo na 

saliva. Além disso, sua presença no suco gástrico sugere a possibilidade de 

transmissão oral-oral desta bactéria (Mitchell 1999; Deltenre & Koster, 2000). 
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Há evidências de que o vômito e o refluxo esofágico possam ser 

considerados um meio de propagação do microrganismo, já que Varoli et al. 

(1991) e Mitchell (1999) mostram a presença de H. pylori  no muco gástrico de 

mais de 58% dos pacientes infectados. Desse modo, sugere-se uma possível 

transmissão gastro-oral, que ocorreria quando um indivíduo entrasse em contato 

com o vômito contaminado (Axon, 1995; Mitchell, 1992). 

Em alguns estudos sobre os possíveis meios de transmissão do H. pylori, 

Krajden et al. (1989) e Cellini et al. (1995) conseguiram isolar algumas bactérias 

de placa dentária de pacientes positivos ao microrganismo. Adicionalmente, Desai 

et al. (1991) em um estudo com pacientes dispépticos da Índia, detectaram em 

cerca de 98% dos pacientes H. pylori em amostras de placa dental. Entretanto, a 

identificação da bactéria foi feita através de teste da urease, que não é muito 

específico, aumentando muito a possibilidade de falsos positivos devido à 

presença de outras bactérias produtoras da enzima urease (Mitchell, 1999). Estes 

dados evidenciam que a transmissão oral-oral, ou ainda a gastro-oral podem ser 

um dos principais meios de propagação da bactéria (Deltenre & Koster, 2000). 

 

4- IDENTIFICAÇÃO 

 

Existem várias técnicas para a identificação do Helicobacter pylori, que 

podem ser divididas em NÃO INVASIVAS ou NÃO ENDOSCÓPICAS, obviamente, mais 

convenientes para o paciente, incluindo a sorologia e o teste respiratório da uréia 

(UBT – Urea Breath Test), e INVASIVAS ou ENDOSCÓPICAS, que são feitas por meio 

de uma endoscopia digestiva alta (EDA), que envolve a retirada de biópsias 

gástricas seguida do diagnóstico das doenças do tubo digestivo alto. Após o 

procedimento endoscópico a identificação da bactéria pode feito por meio da 

cultura bacteriana, análise histopatológica e o teste rápido da urease. Atualmente 

usa-se também a PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) para a identificação 

molecular desta bactéria (Clayton et al., 1992; Cohen, 1997). 
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4.1 – Sorologia 

 

A sorologia é um teste que identifica os anticorpos originados como 

resposta imunológica à infecção pelo H. pylori. O exame se baseia na detecção de 

anticorpos específicos [imunoglobulina G (IgG)] contra esta bactéria, encontradas 

em amostra de soro das pessoas infectadas. Geralmente são realizados através 

da técnica de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ou látex-aglutinação. 

Resultados falso-negativos podem ocorrer em crianças, idosos e em indivíduos 

imunodeprimidos, que não desenvolvem reação imunológica contra a infecção 

(Alemohammad et al., 1993; Luzza et al., 1995; Weston et al., 1995; Atherton et 

al., 1997). Além disso, é digno de nota que a sorologia tem um papel limitado na 

confirmação da erradicação do H. pylori, pois na maioria dos pacientes é 

necessário de 6 a 12 meses para que o título de IgG caia à 50%, ou menos dos 

valores anteriores ao tratamento (Prasad, 1995). 

 

4.2- Teste respiratório da uréia (UBT) 

 

O princípio do teste é muito simples, consiste na administração ao paciente 

de uma solução de uréia marcada com 13C ou 14C. Cerca de 30 minutos após a 

ingestão o ar expirado é coletado para análise. Caso o H. pylori esteja presente, a 

molécula com isótopo marcado será detectada no ar expirado. Isto ocorre devido à 

presença de uma enzima na bactéria, chamada urease, que catalisa a hidrólise da 

uréia, e o dióxido de carbono resultante desta reação é expirado pelos pulmões na 

forma de 13C ou 14C. No entanto, mesmo com a alta especificidade deste teste, 

podem ocorrer resultados falso-positivos devido à hidrólise da uréia por bactérias 

da cavidade oral; ou falso-negativos, caso o exame seja feito uma semana após o 
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H2N C NH2

O
Urease 2 NH3  +  CO2  +  H2O  

uso de bismuto, antimicrobianos ou após cirurgia gástrica (Graham et al., 1987; 

Raju et al., 1994; Heatley, 1995; Atherton et al., 1997). 

 

4.3- Teste Rápido da Urease - TRU  

 

Este é baseado na principal característica bioquímica da bactéria, a 

produção da enzima urease, que hidrolisa a uréia em gás carbônico e amônia, 

alterando o pH do meio. Esta reação é observada através de um indicador de pH, 

que indica a presença da bactéria nas biópsias. Para o diagnóstico do H. pylori na 

prática clínica, o teste da urease é o mais barato, rápido e fácil de se realizar, 

entretanto não fornece informações sobre a intensidade da inflamação. Além 

disso, falso-positivos podem ocorrer devido à presença de outros organismos 

produtores de urease; e do mesmo modo, falso-negativos podem ocorrer quando 

o paciente está sendo tratado com inibidores de bomba de prótons como 

omeprazol, lanzoprazol ou pantoprazol (Mégraud, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 1- Teste Rápido da Urease 
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4.4- Histologia 

 

Muito embora a técnica histológica não esteja livre de falhas, a 

especificidade e a sensibilidade estão em torno de 95%. Além da identificação da 

bactéria, a análise histopatológica permite avaliar o tipo e a intensidade da 

inflamação da mucosa gástrica. As colorações mais utilizadas são a hematoxilina-

eosina e a Giemsa (Heatey, 1995; Laine, 1997). Entretanto, devido ao alto custo, o 

tempo necessário para sua análise e a necessidade de um histologista experiente, 

esta não é utilizada rotineiramente na prática clínica (Megraud, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Análise histológica da biópsia gástrica: evidenciando, com uma seta, 
a presença do H. pylori.  

  

44..55--  CCUULLTTUURRAA  BBAACCTTEERRIIAANNAA  

 

O Helicobacter pylori é uma bactéria muito adaptada ao seu habitat e de 

crescimento lento sendo, assim, muito difícil cultivá-la in vitro. O crescimento pode 

ser afetado por vários fatores como o número de biópsias, o meio, a duração e a 

temperatura do transporte e o próprio método de cultivo. Sua detecção pode ser 

influenciada, também, pelo uso prévio de alguns medicamentos usados por 

pacientes em tratamentos de dispepsia como o omeprazol, alguns 
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antimicrobianos, bismuto ou benzocaínas. É possível que a presença resíduos de 

glutaraldeído, presentes na pinça de coleta de biópsia, afete a viabilidade do H. 

pylori. Para o desenvolvimento da cultura bacteriana, alguns cuidados devem ser 

tomados quanto ao ambiente de crescimento do H. pylori, que deve ser 

obrigatoriamente microaerofílico (5-6 % de O2, 8-10% CO2, 80-85% N2).  Este 

método permite o isolamento e a análise da susceptibilidade do H. pylori a 

antimicrobianos (Mcnulty et al., 1988; Elizalde et al., 1998; Gold et al., 1999). 

 

 

  

  

  

  

  

                 Figura 3 – Cultura do H. pylori. 

 

44..66--  PPCCRR    

  

A PCR (Polymerase Chain Reaction)) é outro método usado para a detecção 

do H. pylori, e apresenta altíssima sensibilidade e especificidade, podendo ser 

feito diretamente das biópsias gástrica ou duodenal, do suco gástrico, da placa 

dentária, da saliva, da cultura e até mesmo das fezes (Westblom et al., 1993; 

Chong et al., 1996; Lu et al., 1999; Westblom et al., 1997). Os genes rRNA 16s, 

ureA e o ureC tem sido utilizados na identificação da bactéria. Além disso, por sua 
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alta sensibilidade, o PCR é muito utilizado em estudos epidemiológicas ligados à 

identificação de reservatórios ambientais e trabalhos de determinação do modo de 

transmissão desta bactéria (Westblom et al., 1997). As desvantagens deste 

método são o alto custo da técnica e a falta de informação sobre a viabilidade da 

bactéria estudada. 

  

5- RESPOSTA INFLAMATÓRIA 

 

Acredita-se que a presença do H. pylori seja responsável por desencadear 

uma progressão patológica na mucosa gástrica que se inicia com a gastrite 

crônica, progride para gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia e 

eventualmente o câncer gástrico (Correa, 1992). A infecção por esta bactéria, que 

é crônica e ativa, inevitavelmente causa uma resposta inflamatória no hospedeiro. 

Histologicamente a resposta do hospedeiro a esta bactéria é caracterizada pela 

infiltração de linfócitos, macrófagos e neutrófilos na mucosa gástrica. Esta reação 

é, provavelmente, induzida pelo contato do H. pylori com as células gástricas, 

seguida de um estímulo na produção de citocinas (Israel & Peek, 2001). Sabe-se 

que indivíduos infectados por esta bactéria apresentam níveis mais elevados de 

IL(Interleukin)-1β, IL-6, IL-8 e COX(Cyclooxygenase)-2 (Crabtree et al., 1993; 

Peek et al., 1995; Yamaoka et al., 1996).  

O cluster do gene IL-1, localizado no braço longo do cromossomo 2, contém 

três genes relacionados dentro de uma região de 430 kb: IL-1A, IL-1B e IL-1RN, 

que codificam as citocinas pró-inflamatórias IL-1α e IL-1β assim como o 

antagonista do receptor IL-1ra, respectivamente (Dinarello, 1996). A IL-1β, um 

importante fator de iniciação e amplificação da resposta inflamatória, atua também 

como um poderoso inibidor de secreção ácida, além disso, tendo sido observado 

níveis de expressão mais elevados dessa interleucina em indivíduos infectados 
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pelo H. pylori (Noach et al., 1994; Basso et al., 1996; Jung et al., 1997; Figueiredo 

et al., 2002; El-Omar et al., 2003). 

O TNF-α também tem o seu nível de expressão aumentado em indivíduos 

H. pylori-positivos, induzindo a transcrição de uma série de outras citocinas pró-

inflamatórias (Genta, 1997). Embora não seja tão potente quanto a IL-1β, o TNF-α 

também inibe a secreção ácida (Beales & Calam, 1998). Os efeitos pró-

inflamatórios destas citocinas favorecem a erradicação da bactéria pelo 

organismo. No entanto, a concomitante inibição da secreção ácida aumenta a área 

de colonização para regiões antes protegidas pela acidez gástrica (Kuipers et al., 

1996). Além disso, o baixo fluxo de secreção ácida promove o acúmulo de 

produtos genotóxicos oriundos do processo inflamatório causando mais danos à 

mucosa e aumentando a taxa de mutações, favorecendo, assim, a progressão 

para o câncer gástrico (Sanduleanu et al., 2001). 

Duas isoformas de COX foram identificadas, sendo que estas compartilham 

cerca de 60% de identidade de aminoácidos. A COX-1 é expressa 

constitutivamente em vários tecidos, e parece ser capaz de conferir citoproteção à 

mucosa gástrica. Por outro lado, a COX-2 pode ser induzida por vários estímulos, 

tais como: agentes mitogênicos, citocinas, fatores de crescimento, promotores 

tumorais. O aumento na expressão deste gene, em pacientes H. pylori-positivos, 

tem sido relacionado à resposta inflamatória e a carcinogênese (Eberhart et al., 

1994; Lim et al., 2000).  

A IL-8, que é uma potente ativadora de neutrófilos, tem seu nível de 

expressão relacionado à intensidade da gastrite. In vitro, o H. pylori estimula a 

liberação de IL-8 por meio de uma interação com as células epiteliais da mucosa 

gástrica que estimulam a quimiotaxia de neutrófilos (Yasumoto et al., 1992). Em 

pacientes infectados, as linhagens mais virulentas (cagA+/iceA1) apresentam uma 

capacidade maior de induzir as células gástricas a sintetizar citocinas pró-

inflamatórias, como a IL-8, cujos níveis de RNAm e protéicos encontram-se 

elevados (Sharma et al., 1995; Shimoyama et al., 1998; Yamaoka et al., 1998; 
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Peek et al., 2000; Nilson et al., 2003; Hofman et al., 2004). Além disso, Felley et al. 

(2002) mostraram que a erradicação da bactéria leva a uma redução na expressão 

desta citocina, protegendo contra o desenvolvimento de câncer gástrico.  

Durante o processo inflamatório, neutrófilos, macrófagos e eosinófilos, 

geram radicais livres de oxigênio e/ou nitrogênio em resposta a mediadores pró-

inflamatórios e produtos da parede celular bacteriana. Os compostos gerados 

durante este processo reagem com o DNA e podem induzir alteração da 

expressão de proto-oncogenes, bem como gerar produtos genotóxicos, capazes 

de interagir com alvos moleculares no DNA (Drake et al., 1996).  

Parece evidente que a presença do H. pylori leve a uma progressão de 

eventos na mucosa gástrica que se inicia com a gastrite crônica e eventualmente 

culmina no câncer gástrico (Correa, 1992). Entretanto, o resultado clínico desta 

infecção parece ser determinado pela interação entre os fatores da bactéria e do 

hospedeiro.  
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IIII OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral  

Avaliar a influência da infecção pelo Helicobacter pylori e de seus fatores de 

virulência bem como dos níveis de expressão de genes envolvidos com a resposta 

inflamatória. 

 

Objetivos específicos 

Genotipar os fatores de virulência do H. pylori,  cagA, vacA, iceA e babA 

nos pacientes infectados pela bactéria 

Avaliar os níveis de expressão, por meio de análises de RNAm de genes 

relacionados à resposta inflamatória tais como: IL-1β, IL-8 e COX-2, em crianças 

H. pylori-positivas e H. pylori-negativas e em adultos H. pylori-positivos com 

gastrite crônica, H. pylori-negativos e em pacientes com câncer gástrico. 
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IIIIII MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

1 - Pacientes 

No presente trabalho foram incluídos 344 pacientes, sendo 217 pacientes, 

de ambos os sexos com mais de 18 anos. Cento e cinqüenta e três destes 

oriundos do serviço de Gastroenterologia da UNIFAG/USF (Unidade Integrada de 

Farmacologia e Gastroenterologia - Universidade São Francisco) sob 

responsabilidade do Dr. José Pedrazzoli Jr; 64 pacientes com câncer submetidos 

à gastrectomia total ou parcial no Hospital Amaral Carvalho (Jaú-SP). O outro 

grupo de pacientes foi composto de 127 crianças de ambos os sexos, com idade 

variando entre 1 a 18 anos provenientes do Hospital das clínicas de São Paulo 

(HC). 

Foram excluídos pacientes com cirurgia gastroduodenal anterior, que já 

tenham sido tratados com esquema antimicrobiano para erradicação do 

microrganismo, que tenham feito uso de antiinflamatórios não esteroidais e/ou 

inibidores de bomba de prótons nos últimos 3 meses, tabagistas, alcoolistas, 

usuários de drogas e pacientes que tenham feito uso de drogas terapêuticas nos 

últimos 30 dias, bem como pacientes que se recusem a participar. Todos os 

pacientes assinaram termo de consentimento esclarecido. No caso das crianças, 

os pais ou responsáveis assinaram.  

Para a avaliação da presença do H. pylori em biópsias, utilizamos o teste 

rápido da urease (Probac, São Paulo, Brasil), histologia, e PCR (Polymerase 

Chain Reaction) e, no caso das crianças, foi incluído a cultura bacteriana. A 

presença da bactéria foi confirmada quando dois ou mais métodos diagnósticos 

deram positivos. Por outro lado, os pacientes foram considerados não infectados 

caso os resultados das análises histológicas e da PCR não acusassem a presença 

da bactéria. 
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2 - Histologia 

As biópsias oriundas dos pacientes pediátricos, sendo uma da região do 

corpo e outra do antro gástrico, foram encaminhadas ao Patologista Dr. Kiyoshi 

Iriya do departamento de patologia médica da Faculdade de Medicina da USP. Da 

mesma forma, as biópsias dos pacientes adultos, sendo também uma da região 

do corpo e outra do antro gástrico, foram encaminhadas à Patologista Dra. Miriam 

Aparecida da Silva Trevisan. Em resumo, as biópsias foram fixadas em 10% de 

formalina por 24h, desidratadas em álcool e xileno, e então foi feita a inclusão em 

parafina. Secções seqüenciais de 3-5µm foram coradas com hematoxilina-eosina, 

e examinadas pelo patologista. A classificação histopatológica de gastrite foi feita 

de acordo com o Sydney’s system (Dixon et al., 1996) e os tumores foram 

classificados como intestinal ou difuso segundo Lauren (1965).  

 

3 – Extração de DNA & análises por PCR 

 

Uma biópsia de antro de cada paciente foi utilizada para a extração de DNA 

genômico, a qual foi realizada de acordo com o protocolo de fenol-clorofórmio 

adaptado por Fox et al. (1994). Em resumo, após a coleta da biópsia, esta foi 

ressuspendida em 300µl de solução tampão (Tris-HCl 50mM pH 8,0; EDTA 1mM 

pH 8,0; tween 0,5 %), adicionando 15µl de solução de proteinase K (10 mg/ml). As 

amostras foram incubadas à 37ºC por pelo menos 2 horas. Em seguida, o DNA foi 

purificado por meio de centrifugações com Fenol/Clorofórmio, e precipitado com 

etanol e acetato de sódio 3M. 

A detecção molecular do H. pylori foi feita através da amplificação, por 

PCR, do gene SSA (Species-specific antigen) usando os primers descritos por 

Mikula et al. (2003). Para a genotipagem dos fatores de virulência do H. pylori  

cagA, vacA, iceA e babA2, estes genes foram amplificados usando os primers 

específicos por meio da reação de PCR (Tabela 1).  
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Já os valores de tempos, temperaturas e números de ciclos das reações de 

PCR para cada primer estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 1 – Primers que foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho. 
 

Gene  Primer Seqüência (5’→3’) PCR (pb) Referência 

SSA SSA-F TGGCGTGTCTATTGACAGCGAGC
300 Mikula et al, 2003 

SSA SSA-R CCTGCTGGGCATACTTCACCATG
CagA D008-F ATAATGCTAAATTAGACAACTTGAGCGA 

297 Covacci et al, 1993 
CagA R008-R TTAGAATAATCAACAAACATCACGCCAT

VacA m1 VA3-F GGTCAAAATGCGGTCATGG 
290 

Tummuru et al, 1993 

VacA m1 VA3-R CCATTGGTACCTGTAGAAAC 
VacA m2 VA4-F GGAGCCCCAGGAAACATTG

352 VacA m2 VA4-R CATAACTAGCGCCTTGCAC
VacA s1/s2 VA1-F ATGGAAATACAACAAACACAC

259/286 VacA s1/s2 VA1-R CTGCTTGAATGCGCCAAAC
IceA1 iceA1-F GTGTTTTTAACCAAAGTATC 

246 
Atherton et al,1995 

IceA1 iceA1-R CTATAGCCASTCTCTTTGCA 
IceA2 iceA2-F GTTGGGTATATCACAATTTAT

124/229/334 IceA2 iceA2-R TTGCCCTATTTTCTAGTAGGT 
BabA2 BabA2-F CCAAACGAAACAAAAAGCGT 271 Mattar et al, 2005 
BabA2 BabA2-R GCTTGTGTAAAAGCCGTCGT 

 
 
 

              Tabela 2 – Tempos, temperaturas e números de ciclos das reações de PCR para cada primer. 
 

 

   

 

 

 

 

 

Primers Etapa Inicial N Ciclos Etapa Final 

 Desnaturação Desnaturação Anelamento Extensão Extensão 

 Tempo 

(min) 

Temp 

(°C) 

Tempo

(min) 

Temp

(°C) 

Tempo

(min) 

Temp

(°C) 

Tempo

(min) 

Temp

(°C) 

Tempo 

(min) 

Temp 

(°C) 

SSA      60     

vacA  m      52     

vacA  s 5 94 1 94 1 50 1 72 10 72 

iceA1/2      47     

babA2      52     

cagA      65     
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4 - Extração de RNA & síntese de cDNA  

 

As biópsias de antro gástrico foram destinadas à extração de RNA. Para a 

estabilização e proteção do RNA, após a endoscopia, todas as amostras 

destinadas a este fim foram armazenadas em RNAlater (QIAGEN, Valencia, CA, 

USA) a -80ºC até o momento da extração do RNA. Esta foi feita usando-se o 

RNeasy® tissue kit (QIAGEN) seguindo o protocolo do fabricante. Após a extração, 

~100 µg de RNA foram usados para a síntese do cDNA usando o High Capacity 

cDNA Archive Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

 

5 - QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO POR PCR EM TEMPO REAL  

 

A análise de expressão dos genes IL-1β, IL-8 e COX-2 e do gene 

constitutivo β-actina foram feitas por meio da PCR em tempo real. Os primers e 

sondas utilizadas neste estudo foram desenhados usando o D-LUX™ Designer 

(https://orf.invitrogen.com/lux/?CID=ILC-FRIENDLYURL&ATT=DLUX). A Tabela 3 

mostra a seqüência de primers marcados utilizados na PCR em tempo real. A 

reação de PCR em tempo real foi realizada no equipamento 7300 Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) e o Ct (threshold cycle – que é 

o linear da fase exponencial da reação) determinado com o auxílio do RQ Study 

Software (Applied Biosystems). Todas as reações foram feitas em triplicata e a 

média do Ct usada para avaliação da expressão gênica. As amostras foram 

normalizadas usando-se a expressão da β-actina como controle constitutivo. A 

expressão relativa foi calculada de acordo com a fórmula 2(Rt-Et)/2(Rn-En) (Buckhaults 

et al., 2001) 
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Tabela 3 – Primers que utilizados para a PCR em tempo real. 
 

Gene Primer Seqüência (5’→3’) 

β-actina Sense ACACTGGCTCGTGTGACAAGG 
Antisense CGGCTAATACACACTCCAAGGC[FAM]G 

IL-8 Sense AAAGACATACTCCAAACCTTTCCA 
Antisense CGCCTTACAATAATTTCTGTGTTGG[FAM]G 

cox-2 Sense GGGTTGCTGGTGGTAGGAATG
Antisense CGCAGCCTGTGATACTTTCTGTACTG[FAM]G 

IL-1β Sense AAAGACATACTCCAAACCTTTCCA
Antisense CGCCTTACAATAATTTCTGTGTTGG[FAM]G 

 

As reações foram feitas usando o Platinum® Quantitative PCR SuperMix-

UDG (Invitrogen) seguindo as especificações do fabricante. Em resumo, para um 

volume final de 50 µl foram adicionados 25 µl do Platinum® SuperMix, 1 µl (10 

µM) do primer marcado com FAM, 1 µl (10 µM) do primer não marcado e 10 µl do 

cDNA.  

Para amplificação foi usado o ciclo descrito a seguir: 2 min a 50°C de pré-

tratamento de UDG (Uracil-DNA Glicosilase) e desnaturação de 2 min a 95°C, 

seguido de 45 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 s, anelamento a 59°C por 15 

s, e uma extensão a 72°C por 30 s, seguida de uma análise de curva de melting 

(40 ciclos com um decréscimo de 1°C a cada 15 s iniciando-se em 95°C). Através 

desta análise foi possível averiguar a especificidade da reação de amplificação, 

uma vez que o fluoróforo usado emite luz sempre que um dímero de DNA é 

formado.  

 

6 - Forma de análise dos resultados 

  

Todos os dados obtidos foram analisados usando o programa estatístico 

SPSS 12.0 (SPSS Inc., USA). Os resultados foram apresentados como razões de 

chance com um intervalo de confiança de 95%. As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas quando ρ ≤ 0,05. 
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IIVV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1 - Pacientes 

 

Trezentos e quarenta e quatro pacientes foram estudados, inicialmente 

divididos em três grupos: crianças (n= 127), adultos com gastrite (n=153) e adultos 

câncer gástrico (n=64). Após coletadas as biópsias, a presença do H. pylori foi 

verificada por meio de urease, histologia e PCR. Nas amostras de crianças, além 

das técnicas citadas, foi feito também cultura bacteriana. Das amostras de 

crianças 98 foram consideradas H. pylori-negativos através das técnicas de 

identificação. Já em relação às amostras de adultos com gastrite, 26 foram 

consideradas H. pylori-negativos através de PCR, histologia e urease. Dos 

pacientes com câncer gástrico, 13 foram considerados H. pylori-negativos. Desse 

modo, as amostras foram subdivididas em seis grupos: Criança H. pylori-negativo 

(n=98); criança H. pylori-positivo (n=29); adultos com gastrite H. pylori-negativos 

(n=26); adultos com gastrite H. pylori-positivos (n=127); adultos com câncer 

gástrico H. pylori-positivos (n=51) e adultos com câncer H. pylori-negativos (n=13).  

Percebe-se que a prevalência da bactéria na população infantil investigada 

é de 23%; já na população adulta é de 82%. A infecção pelo H. pylori ocorre 

mundialmente e normalmente a área geográfica e as condições sócio econômicas 

são determinantes para a infecção, tanto para adultos quanto para crianças. A 

prevalência padrão da infecção pela bactéria é diferente em países desenvolvidos 

quando comparados aos países em desenvolvimento (Naja et al., 2007).  Falta de 

saneamento básico, alta densidade populacional e diferenças entre grupos étnicos 

são alguns dos fatores facilitadores da infecção pela bactéria (Zaterka et al., 

2007). Rodrigues et al. (2007) estudaram 200 crianças e concluíram que a 

prevalência da soropositividade na população investigada variou 

consideravelmente de acordo com o nível socioeconômico. Em indivíduos adultos, 

os resultados apresentados aqui bem como outros observados no Brasil, assim 
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como em grande parte dos países em desenvolvimento, mostram que cerca de 

80% da população esteja colonizada por esta bactéria (Oliveira et al., 1999; 

Rodrigues et al., 2004). Além disso, assim como relatado por diversos autores (ver 

revisão em: HELICOBACTER AND CANCER COLABORATIVE GROUP, 2001), o 

risco de desenvolvimento de câncer gástrico foi significativamente maior em 

indivíduos H. pylori-positivos (OR= 4.21; IC 95%= 1.41 ≤µ≤ 12.55; ρ= 0.01).  

 

2 - Fatores de virulência do H. pylori 

 

Os genótipos dos fatores de patogenicidade da bactéria foram 

determinados através da técnica de PCR. Os genes associados à virulência 

estudados foram vacA, iceA, babA e cagA. 

Para o gene vacA nas biópsias gástricas oriundas dos pacientes 

pediátricos, observamos 69% para o subtipo s1 e 31% para o s2. Nos mesmos 

pacientes cerca de 55% foram identificadas como m1 e 45% m2. Já em relação 

aos pacientes adultos com gastrite, obtivemos taxas de 62% e 37% para os 

subtipos s1 e s2 respectivamente. Para os mesmos pacientes, cerca de 58% das 

linhagens foram identificadas como m1 e 42% m2. Já em pacientes com câncer, 

obtivemos taxas de 80% e 20% para os subtipos s1 e s2, enquanto que para 

encontramos uma freqüência de 79% para m1 e 21% para m2 (Tabela 4). 

Comparando-se o perfil genotípico de vacA das linhagens dos pacientes com 

câncer gástrico e gastrite através do teste Qui-quadrado ( χ2 ), obteve-se uma 

relação significativa entre a presença de câncer gástrico com a variante alélica s1, 

(χ2 =8,53 ρ=0,003) e m1 (χ2 =24,12 ρ=0,0001) e s1m1 (χ2 =7,09, ρ= 0,001) 

Vários estudos têm considerado os genótipos vacA como marcadores para 

a patogenia do H. pylori, devido à produção de citotoxina vacuolizante, que pode 

causar danos epiteliais e está associada ao desenvolvimento de doenças 

gástricas (Atherton et al., 1997; Van Doorn et al., 1998; Ladeira et al., 2004). 
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A seqüência de nucleotídeos da região mediana do gene vacA também 

costuma ser correlacionada com os níveis de citotoxina produzidos, neste sentido, 

o alelo vacA m1 parece ser mais freqüente em pacientes com injúrias do epitélio 

gástrico (Atherton et al., 1997). Sabe-se que as proteínas traduzidas por vacA m1 

e vacA m2 podem reagir com diferentes receptores das células epiteliais gástricas 

humanas, resultando em uma resposta fisiológica particular (Pagliaccia et al., 

1998).  

Nas amostras pediátricas não foi possível observar uma prevalência do 

genótipo vacA m1, que está ligado a uma resposta inflamatória mais intensa, 

devido a citotoxina ser muito mais ativa (Leunk et al., 1988; Tummuru, Cover e 

Blaser, 1993; Atherton et al., 1995). Já no trabalho desenvolvido por Homan et al. 

(2009), não foi encontrada nenhuma correlação entre o alelo m1 de vacA e 

inflamação crônica ou aguda em crianças Eslovenas. Nossos dados das amostras 

gástricas de pacientes adultos indicam que o genótipo m1 pode estar associado 

ao desenvolvimento de câncer gástrico, como já descrito anteriormente (Arents et 

al., 2001; Figueiredo et al., 2001; Erzin et al., 2006; Garcia et al., 2006; Leung et 

al., 2006, Con et al., 2007; Gangwer et al., 2007). Por outro lado, em alguns 

trabalhos não foi possível detectar uma associação significativa entre presença 

desses alelos, tidos como mais virulentos, e o desenvolvimento de patologias 

gástricas (Mattar et al., 2005; Gatti et al., 2006).  

Foi possível observar a predominância do alelo vacA s1 nas amostras 

gástricas de crianças. Homan et al. (2009) relatam a associação da presença 

deste alelo com gastrite atrófica. Já em relação aos adultos houve uma alta 

prevalência do alelo s1 em pacientes com câncer gástrico, conforme o reportado 

por outros autores (Atherton et al., 1995; Rudi et al., 1998; Van Doorn et al., 1998; 

Yamaoka et al., 1999; Fallone et al., 2000; Arents et al., 2001 Erzin et al., 2006; 

Garcia et al., 2006; Leung et al., 2006, Con et al., 2007). Alguns estudos mostram 

que estas linhagens secretam uma quantidade maior de citotoxinas ativa, quando 

comparado às cepas s2. Sendo assim, as vacA s1 são supostamente mais 
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virulentas, podendo contribuir para o desenvolvimento de câncer gástrico 

(Atherton et al., 1995; Atherton et al., 1997). 

Outro fator de virulência, possivelmente associado ao desenvolvimento de 

diversas patologias gástricas, é o gene iceA (Induced by Contact with Epithelium - 

Peek et al. (1998). Acredita-se que a expressão do iceA1 é regulado através do 

contato da bactéria com células epiteliais (Peek et al., 1998; Van Doorn et al., 

1998). A relação do produto gênico iceA1 com a infecção humana ainda não está 

muito clara (Van Doorn et al., 1998; Ito et al., 2000), embora a presença do alelo 

iceA1 tenha sido relacionada a ulcerações devido a um aumento da indução de IL-

8 e com a intensidade de infiltração neutrofílica (Peek et al., 1998; Van Doorn et 

al., 1998; Nishiya et al., 2000; Peek et al., 2000).  

Para o gene iceA, encontramos taxas de 52% iceA1 e 48% iceA2 em 

amostras pediátricas. Com relação às amostras biopsias gástricas de adultos, 

encontramos 55% de linhagens com subtipo A1 nas linhagens provenientes de 

pacientes com gastrite e 61% naquelas oriundas de pacientes com câncer 

gástrico. Quando comparado os genótipos de iceA com os processos patológicos 

estudados, não foi obtida associação significativa.  

O alelo iceA1 tem sido associado com o desenvolvimento de doenças 

gástricas (Peek et al., 1998; Van Doorn et al., 1998; Ladeira et al., 2004; Lin et al., 

2004; Erzin et al., 2006), devido a uma indução aumentada na resposta 

inflamatória da mucosa do hospedeiro (Peek et al., 2000). Por outro lado, vários 

estudos epidemiológicos falharam ao tentar relacionar esse alelo com úlceras 

pépticas na Índia, Coréia, Colômbia, EUA, Japão, Singapura, África do Sul, 

Portugal e Brasil (Yamaoka et al., 1999; Mukhopadhyay et al., 2000; Zheng et al., 

2000; Ashour et al., 2001; Figueiredo et al., 2001; Kidd et al., 2000; Kim et al., 

2001; Miehlke et al., 2001; Godoy et al., 2003; Ribeiro et al., 2003; Costa Lopes et 

al., 2006; Gatti et al., 2006). No presente estudo também não foi possível associar 

os genótipos de iceA com as doenças estudadas. Isto sugere que este gene não 

deveria ser usado como um marcador para predizer as manifestações clínicas 

causadas em pacientes infectados pelo H. pylori. 
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Outro fator de virulência relacionado com a progressão de patologias 

gástricas estudado em nosso trabalho foi o gene cagA. Em nossas amostras de 

pacientes pediátricos, determinamos taxas de 35% e 65% para cagA+ e cagA-  

respectivamente. Já nas amostras de pacientes adultos com gastrite, encontramos 

86% cagA+ e 14% cagA- e 98% cagA+ e 2% cagA- nos pacientes com câncer 

gástrico. Nas amostras pediátricas foi possível observar uma prevalência do 

genótipo cagA-  (χ2= 31.62 ρ=<0.001). Este resultado demonstra mais uma vez que 

cepas menos virulentas colonizavam as crianças que fizeram parte deste estudo. 

Rick et al. (2010) concluíram que a expressão do gene cagA é aumentada em 

crianças H. pylori-positivas com úlcera gástrica e duodenal e que este pode ter um 

papel importante na patogênese da úlcera péptica H. pylori-relacionada durante a 

infância.  

Assim como outros trabalhos, nossos dados com relação a adultos 

colonizados pela bactéria indicam uma associação entre a presença do gene cagA 

com o desenvolvimento de câncer gástrico (χ2 =4.14 ρ=0,04) (Blaser et al., 1995; 

Erzin et al., 2006;  Fujimoto et al., 2007; Lin et al., 2004;  Mizushima et al., 2001; 

Plummer et al., 2007; Satomi et al., 2006; Simán et al., 2007). Além disso, ao 

avaliarmos a prevalência de infecção por linhagens mais virulentas 

(cagA+/vacAs1m1), verificamos que estas são um fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer gástrico, no caso dos pacientes adultos.(OR= 30,94; 

IC 95% = 10,25 ≤ µ ≤ 93,33, ρ=0,0001). Em relação aos pacientes pediátricos, não 

houve relação entre a heterogeneidade alélica do gene vacA e a presença do 

gene cagA nas variações das classificações endoscópicas apresentadas (sistema 

Sydney).  

Os fatores de adesão da bactéria contribuem fortemente para a colonização 

do hospedeiro. O fator de aderência babA (Blood group Antigen Binding Adhesin) 

foi descrito há alguns anos por Ilver et al. (1998), e é caracterizado por induzir a 

adesão da bactéria ao epitélio gástrico. No presente estudo encontramos taxas de 

83%  babA2+  e 17% babA2-  em amostras gástricas de crianças colonizadas;  

79% babA2+ e 21% babA2- em amostras de adultos com gastrite e  78% babA2+ e 
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22% babA2- em amostras de pacientes com câncer gástrico. Há indicações de 

que, no Brasil, haja uma variação regional na prevalência de alguns genótipos de 

H. pylori (Gatti et al., 2006). 

Assim como reportado para os demais fatores de virulência, diversos 

estudos mostram uma associação entre a presença do alelo babA2 e um risco 

aumentado para o desenvolvimento de câncer gástrico (Lai et al., 2002; Hocker & 

Hohenberger, 2003; Oliveira et al., 2003; Zambon et al., 2003; Gatti et al., 2005, 

Erzin et al., 2006). Por outro lado outros trabalhos falharam em detectar tal 

associação (Ho et al., 2004; Mattar et al., 2005; Quiroga et al., 2005; Zheng et al., 

2006). Nossos dados mostram uma alta prevalência de pacientes infectados por 

linhagens babA2, e, portanto não foi possível detectar uma associação entre a 

infecção por estas linhagens e as enfermidades apresentadas pelas crianças, nem 

com o desenvolvimento de câncer gástrico. 

         Tabela 4 – Genotipagem H. pylori. 

Genótipo  

   

Gastrite n (%) Câncer n (%) Criança H.pylori (+) n (%) 

vacA    

s1 70 (55%) 41 (80%)** 20 (69%) 

s2 57 (45%) 10 (20%) 9 (31%) 

m1 58 (46%) 45 (79%)** 16 (55%) 

m2 69 (54%) 6 (21%) 13 (45%) 

iceA    

iceA1 70 (55%) 33 (61%) 15 (52%) 

iceA2 57 (45%) 18 (39%) 14 (48%) 

cagA    

cagA+ 109 (86%) 50 (98%)* 10 (35%)# 

cagA- 18 (14%) 01 (2%) 19 (65%) 

babA2    

babA2+ 102 (79%) 40 (78%) 24 (83%) 

babA2- 27 (21%) 11 (22%) 5 (17%) 

 
*p < 0.05 e **p < 0.01, comparado com os grupos, adulto com gastrite e 
câncer; #p < 0.05, quando comparado ao grupo de adultos com gastrite. 
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3 - Análise da expressão gênica de IL-1β, IL-8 e COX-2  

 

As trezentas e quarenta e quatro amostras de biópsias tiveram o RNA 

extraído e o cDNA sintetizado. Das amostras provenientes de criança, 29 foram 

consideradas H. pylori-positivos e 98 H. pylori-negativos. Em relação às amostras 

de adultos, 26 foram provenientes de pacientes H. pylori-negativos, 127 H. pylori-

positivos, já as amostras de pacientes com câncer gástrico, 51 foram H. pylori-

positivos e 13 H. pylori-negativos. Estas amostras isoladas de pacientes com 

câncer gástrico são oriundas de biópsias retiradas da região adjacente ao tumor. 

Estas foram classificadas, em sua grande maioria, como “normais”, pois não 

apresentavam resposta inflamatória. Já extração de RNA e síntese de cDNA do 

tecido tumoral foi realizada após a microdissecção do tecido, com o auxílio do 

patologista. 

 

4 - Influência da infecção na expressão de IL-1β, IL-8 e COX-2 

 

A análise da expressão relativa dos genes IL-8, IL-1β e COX-2 foram feitas 

por meio de PCR em tempo real. Nossos dados mostram que não houve alteração 

nos níveis de mRNA nas amostras gástricas de crianças infectadas pelo H. pylori  

quando comparados com amostras gástricas de crianças não infectadas. Esse 

resultado pode ser explicado, devido às crianças estarem colonizadas por cepas 

provavelmente menos virulentas. Já os resultados de expressão das amostras 

gástricas de adultos foram significativamente maiores nos pacientes H. pylori-

positivos quando comparados aos pacientes não infectados (Tabela 5).  
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 Tabela 5 – Valores da expressão relativa das amostras. 

 IL-8 IL-1β COX-2 

Criança 
Gastrite Hp-negativo 0.23 + 0.09 0.30 + 0.08 0.27 + 0.06 

 Gastrite Hp-positivo 0.22 + 0.11 0.31 + 0.10 0.26 + 0.09 

Adultos 

Gastrite Hp-negativo 0.49 + 0.21 0.45 + 0.14 0.19 + 0.06 

 Gastrite Hp-positivo 2.13 + 0.29** 3.00 + 0.34** 1.76 + 0.45**

Câncer 1.21 + 0.19* # 1.45 + 0.20* # 1.30 + 0.10* 

 Mucosa adjacente 2.04 + 0.33** 2.67 + 0.27** 1.56 + 0.35* 

     Mucosa normal 0.42 + 0.27 0.47 + 0.10 0.56 + 0.01 

 
 *p < 0.05 e **p < 0.01, quando comparado com o grupo gastrite Hp-negativo; e  # < 0.05, 
quando comparado com o grupo gastrite Hp-positivo. Para a expressão relativa os valores foram 
expressos em unidades arbitrárias.  

 

Acredita-se que a presença do H. pylori seja responsável por desencadear 

uma progressão patológica na mucosa gástrica que se inicia com a gastrite 

crônica, progride para gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia e 

eventualmente o câncer gástrico (Correa, 1992). Acredita-se que o 

desenvolvimento de câncer gástrico associado com a presença da bactéria é 

predominantemente resultante da resposta inflamatória gerada (Arabski et al, 

2005). Sabe-se que a infecção estimula a produção de IL-8, que induz o 

recrutamento de neutrófilos, os quais secretam quantidades significativas de 

citocinas pró-inflamatórias, como o IL-1β.  

Nossos resultados mostram que em crianças a infecção por Helicobacter 

pylori não alterou o padrão de expressão dos genes. De modo complementar, 

Lopes et al. (2005) observaram que em crianças os níveis de expressão de 

citocinas são muito semelhantes, independentemente da infecção por H. pylori. 

Acredita-se que a falta de diferença entre os dois grupos possa ser ao menos 

parcialmente explicado pelo fato das crianças não infectadas apresentarem algum 
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grau de gastrite, e também pelo curto tempo de infecção pela bactéria nas 

crianças. Por outro lado, outros autores observaram que a infecção em 

populações pediátricas levaria a um aumento na produção de citocinas pró-

inflamatórias (Dzierzanowska-Fangrat et al., 2008; Haruna et al., 2008). 

Em relação aos adultos, os dados obtidos no presente trabalho estão de 

acordo com aqueles descritos previamente, indicando que a infecção geraria um 

aumento na expressão das citocinas pró-inflamatórias (Cabtree et al., 1993; 

Yamaoka et al., 2001). Além disso, nossos resultados mostram que houve um 

decréscimo significativo nos níveis de IL-8 e IL-1β nos pacientes com câncer 

gástrico. Tal fato poderia ser explicado pela redução da densidade bacteriana 

detectada em pacientes com câncer (Ladeira et al., 2008).  

Tendo em vista que a infecção por H. pylori está ligada ao desenvolvimento 

de câncer gástrico, e que a inflamação crônica é presumivelmente a principal 

causa, acredita-se que o aumento crônico na expressão de COX-2 tenha um 

importante papel nas alterações inflamatórias e nos danos teciduais gerados pela 

infecção bacteriana, desempenhando, pois, um papel fundamental na 

tumorigênese gástrica (Romano et al., 1998; Sun et al., 2004; Chan et al., 2001). 

Nossos dados mostram que a infecção por H. pylori aumenta significativamente os 

níveis de mRNA de COX-2 (Tabela 5), os quais estão relacionados à infecção por 

linhagens tidas como mais virulentas (Tabela 4). Resultados semelhantes foram 

encontrados nos pacientes com câncer gástrico, assim como descrito previamente 

(Guo et al., 2003, Chan et al., 2001).  
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VV – CONCLUSÕES 

 

A prevalência da bactéria na população infantil investigada é menor (23%) 

do que a observada na população adulta (82%).  

Observamos uma alta prevalência de cepas cagA- em pacientes pediátricos 

infectados pela bactéria, em contraste com a alta prevalência de cepas cagA+ nos 

pacientes adultos com gastrite.  

Nossos dados mostram uma relação significativa entre a infecção por 

linhagens mais virulentas (cagA+, vacA s1 m1)  e o desenvolvimento de câncer 

gástrico.  

De acordo com nossos resultados, o gene iceA não deve ser usado como 

marcador preditivo de manifestações clínicas em pacientes infectados por H pylori 

em nossa população. 

Não houve alteração na expressão de mRNA dos genes IL-1β, IL-8 e COX-

2 nas amostras gástricas de crianças H. pylori +,  quando comparado com crianças 

H. pylori -. Por outro lado, observou-se um aumento da expressão de transcritos 

destes genes nos pacientes com gastrite crônica e uma redução significativa em 

pacientes com câncer gástrico. 
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ABSTRACT 

 

The infection caused by Helicobacter pylori has been considered as one of 

the most common chronic bacterial infections in humans. The infection causes an 

inflammatory response that is followed by an increase in the production of 

cytokines. Thus, the aim of this study was to evaluate the effects of infection by H. 

pylori upon gene expression of pro-inflammatory cytokines IL-1b, IL-8 and COX-2 

in children H. pylori-positive and negative as well as in adult H. pylori-positive and 

negative chronic gastritis and gastric cancer patients. The study included 344 

patients, divided into five groups: (1) 29 children with H. pylori positive, (2) 98 

children with H. pylori negative, (3) 127 adult H. pylori positive, (4) 26 adult H. 

pylori negative and (5) 64 patients with gastric cancer. Our data indicate that the 

infection is related to a risk of developing gastric cancer (OR = 4.21, 95% CI = 1.41 

≤ m ≤ 12:55, r = 0.01). Regarding the virulence factors vacA, iceA and babA in 

children, we did not observe the prevalence of any of the factors studied in this 

sample. However, it was observed an increase on infection with cagA- strains 

among this population. Moreover, in adults it was found that infection by more 

virulent strains (cagA + / vacAs1m1) is a risk factor for developing gastric cancer. 

By analyzing the expression of pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-8 and COX-2, 

the data shown in this study showed no differences in the expression of these 

regardless of the presence of bacteria. Moreover, in adults with chronic gastritis, 

there was a significant increase in the expression of these genes, and furthermore, 

these values are even higher in patients infected with cagA-positive strains, vacA 

s1m1. In patients with gastric cancer was a significant reduction of IL-1β and IL-8, 

probably due to low bacterial density in biopsies derived from these patients. For 

COX-2 has not detected a reduction in mRNA levels in these patients. 

 

 


