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RESUMO 

A doença de Crohn (DC) foi descrita por Burril B. Crohn como sendo uma doença 

inflamatória crônica do trato gastrointestinal e que afeta predominantemente a parte inferior 

do intestino delgado e grosso. Aproximadamente 20% dos indivíduos com doença de Crohn 

têm predisposição familiar com algumas formas de IBD (InflamatoryBowelDisease - 

doença inflamatória do intestino). Anticorpo antiSaccharomycescerevisiae(ASCA) tem sido 

mais prevalente em pacientes com doença de Crohn, do que pacientes com colite ulcerativa 

e indivíduos saudáveis. DC tem caráter multifatorial, além dos componentes genéticos, 

outros fatores como os ambientais e infecciosos devem participar da sua etiopatogenia. O 

sistema HLA, como componente fundamental do mecanismo imune, está envolvido no 

desencadeamento, manutenção, predisposição ou proteção a certas doenças do trato 

digestivo. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo de 

associação caso-controle entre os genes HLA em pacientes com diagnóstico clínico e 

laboratorial com doença de Crohn. Materiais e Métodos: A genotipagem foi realizada em 

70 pacientes e 187 indivíduos controles e seus genótipos foram definidos pela técnica de 

PCR-SSO (Polymerase Chain Reaction - Specific Sequence Oligonucleotide). As 

freqüências dos alelos foram obtidas por contagem direta. A significância da distribuição 

dos alelos entre pacientes e controles foi estimada usando o qui-quadrado, com correção de 

Yates. Resultados e Discussão: Os nossos resultados indicam uma associação positiva para 

os alelos HLA-A*32 (P=0,044), A*33 (P=0,024), HLA-B*14 (P= 0,007) e HLA-Cw*08 

(P=0,003) e negativa para os alelos HLA-A*11 (P=0,038), A*29 (P=0,033) e Cw*16 

(P=0,048) entre pacientes e o grupo controle. Nenhuma diferença significativa foi 

observada entre pacientes e controles para os genes HLA-DRB1. Após a correção de 

Bonferroni (Pc), somente o alelo Cw*08 apresentou diferença significativa entre os 

pacientes e o grupo controle (Pc= 0,042). Esse mesmo alelo está em desequilíbrio de 

ligação com o haplótipoHLA-A*33-B*14-Cw*08 em diversas populações, motivo pelo qual 

os demais também se encontram associados. Conclusão: Em nosso estudo sugerimos a 

participação de genes HLA na suscetibilidade à doença de Crohn. 
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ABSTRACT 

Crohn's disease was described by Burrill B. Crohn disease as a chronic inflammatory 

disease of the gastrointestinal tract, predominantly affecting the lower small intestine 

(ileum) and large intestine (colon). Approximately 20% of individuals with Crohn's disease 

have familial predisposition to some forms of IBD (Inflamatory Bowel Disease - 

Inflammatory Bowel Disease). Antibody Saccharomyces cerevisiae (ASCA) has been 

significantly more prevalent in patients with Crohn's disease compared with patients with 

ulcerative colitis or healthy controls. Because they are multifactorial, and genetic 

components, other factors such as environmental and infectious should participate in its 

pathogenesis. The HLA system as a key component of the immune mechanism is involved 

in the onset, maintenance, protection or predisposition to certain diseases of the digestive 

tract. Objectives: This study aims to undertake a casecontrol association between HLA 

genes in patients with clinical and laboratory diagnosis of Crohn's disease. Methods: 

Genotyping was performed in 70 patients and 187 control subjects and their genotypes were 

defined by PCRSSO (Polymerase Chain Reaction - Specific Sequence of Oligonucleotide), 

based on LUMINEX. Alleles frequencies were obtained by direct counting. The 

significance of the distribution of alleles between patients and controls was estimated using 

the chi-square with Yates correct. Results and Discussion: Our results indicate a positive 

association for HLA-A*32 (P=0.044), HLA-A*33 (P=0.024), HLA-B*14 (P=0.007) and 

HLA-Cw*08 (P=0.003) and negative for HLA-A*11 (P=0.038), A*29 (P=0.033) and 

Cw*16 (P=0.048) between patients and control group. No significant difference was 

observed between patients and controls for HLA-DRB1 genes. After correction of 

Bonferroni (Pc), only the allele Cw*08 showed a significant difference between patients 

and control group (Pc= 0.042).This same allele is in linkage disequilibrium with the 

haplotype HLA-A* 33 - B*14 -Cw* 08 in different populations, which is why the others are 

also involved. Conclusion: In our study suggest the involvement of HLA genes in 

susceptibility to Crohn's disease. 
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