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Análise de genes HLA e MICA, em relação à tuberculose, em uma amostra de 

população da região noroeste do Paraná-Brasil. 

 

RESUMO 

A tuberculose é uma das principais causas de morte em todo o mundo, especialmente na África e 

Ásia. O Brasil ocupa o 15º lugar, entre os 22 países com maior número de casos registrados. 

Estima-se que um terço da população mundial esteja infectada pelo Mycobacterium tuberculosis 

sem qualquer sinal clínico de infecção. Apenas 5 a 10% dos infectados desenvolvem a doença. 

Diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de esclarecer quais os mecanismos 

envolvidos na defesa do hospedeiro. Os genes MHC têm sidos investigados por conta de seu 

papel crucial na defesa contra os patógenos e também em razão do seu alto grau de polimorfismo. 

Neste estudo de população, genes HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 e MICA, foram 

genotipados em 112 indivíduos com diagnóstico de tuberculose e em 204 indivíduos controles, 

por PCR-SSO. Na população estudada observou-se que os alelos HLA-A*02 e B*18 têm uma 

frequência significativamente inferior nos pacientes em relação ao grupo controle (18,8% vs 

26,5%, OR=0,64, P=0,037 e 2,7% vs 6,9%, OR=0,37, P=0,041, respectivamente), e por isso 

podem ser considerados fatores de proteção contra a tuberculose. Nenhuma associação 

significante foi detectada para os genes HLA-C, HLA-DRB1, MICA, seus microssatélites, e 

também no seu códon 129. Esse estudo sugere a participação de genes HLA de classe I na 

resistência à tuberculose.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Tuberculosis is one of the main causes of death in the world, especially in Africa and Asia. Brazil 

occupies the 15º place among 22 countries with bigger number of registered cases. It is estimated 

that one third of humankind is infected by the Mycobacterium tuberculosis most any clinical 

signal of the disease. Only 5-10% of the infected ones develop the illness. Several studies have 

been carried through with the objective to clarify which are the mechanisms involved in the host 

defense. MHC genes have been investigated on account of the crucial role they have in host 

defense against pathogens and also because of their high degree of polymorphism. In this study, 

the HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 and MICA genes had been genotyped by PCR-SSO in 

112 patients diagnosed with tuberculosis and 204 controls. In this study population was observed 

that the alleles HLA-A*02 and B*18 had a significantly lower frequency in relation to the control 

group (18.8% vs 26.5%, OR=0.64, p=0.037 and 2.7% vs 6.9%, OR=0.37, P=0.0481, 

respectively), and thus may be factors of protection against TB. No significant association was 

detected for the HLA-C gene, for HLA-DRB1 gene, for MICA gene, for microsatellite MICA 

gene and for codon 129-MICA gene. This study suggests that the participation of genes HLA 

class I in the resistance to the tuberculosis.  

 


