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Polimorfismo TGF-β1 (códon 25) sugere proteção para a leishmaniose 

tegumentar americana em uma população do sul do Brasil 

RESUMO 

Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença endêmica em todos 

os estados do Brasil. Apesar dos vários estudos relacionados à leishmaniose na população 

mundial, diversos aspectos ainda permanecem controversos e prosseguem em discussão, 

dentre estes, os fatores genéticos e imunorregulatórios do hospedeiro frente à Leishmania. O 

polimorfismo genético das citocinas e seu envolvimento como fator de risco ou proteção no 

desenvolvimento da leishmaniose têm sido estudados. O presente estudo teve como objetivo 

investigar os polimorfismos de base única (SNPs) dos genes que codificam para as citocinas: 

TNF-α (promotor -308G/A), TGF-β1 (códon 10T/C, códon 25G/C), IFN-γ (+874T/A), IL-10 

(promotor -1082A/G, -819T/C, -592A/C) e IL-6 (promotor -174G/C) e sua associação com a 

LTA.  

Métodos: Foram avaliadas 252 amostras de DNA, 102 oriundas de indivíduos acometidos 

pela LTA e 150 controles saudáveis, da região Norte e Noroeste do Estado do Paraná, o 

estado mais endêmico da região Sul do Brasil. A genotipagem das citocinas TNF-α, TGF-β1, 

IFN-γ, IL-6 e IL-10 foi realizada pela utilização da metodologia PCR-SSP (Polymerase Chain 

reaction-Sequence Specific Primers), utilizando-se o kit Cytokine Genotyping Primer Pack.  

Resultados: Dentre as citocinas analisadas observou-se que o polimorfismo TGF-β1 (códon 

25) foi o mais freqüente na população estudada. O alelo 25 G foi mais freqüente no grupo 

controle e o alelo C nos pacientes (p=0,0076). Quanto ao genótipo, G/G foi mais freqüente no 

grupo controle e G/C, C/C nos pacientes (p= 0,0124). Não foram observadas diferenças nas 

frequências alélicas, genotípicas e fenotípicas dos genes que codificam TNF-α, TGF-β1 

(códon 10), IFN-γ, IL-10, e IL-6 entre indivíduos infectados com LTA e controles sadios 

(p0,05).  

Conclusão: O genótipo G/G e os genótipos G/C e C/C no códon 25 para a TGF- β1 sugerem, 

respectivamente, proteção e predisposição à leishmaniose na população estudada.  
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The TGF-β1 polymorphism (codon 25) suggest protection for American 

cutaneous leishmaniasis in a population of southern Brazil 

ABSTRACT 

Background: The American cutaneous leishmaniasis (ACL) is an endemic disease in almost 

all states of Brazil. Despite several studies related to leishmaniasis in the world population, 

many aspects still remain controversial and are continuing to cause discussion, among these 

genetic and immunological regulatory host against Leishmania. The genetic polymorphism of 

cytokines and their involvement as risk or protective factors in the development of 

leishmaniasis have been studied. The present study aimed to investigate the single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) of genes coding for cytokines: TNF-α (promoter-308G / A), TGF-β1 

(codon 10T / C, codon 25G / C), IFN -γ (+874 T / a), IL-10 (promoter-1082A / G,-819T / C,-

592A / C) and IL-6 (promoter-174G / C), and its association with the ACL.  

Methods: We evaluated 252 DNA samples: 102 from individuals affected by the LTA and 

150 healthy controls of the population of the North and Northwest Paraná, the most endemic 

state in southern Brazil. The genotyping of the cytokines genes TNF-α, TGF-β1, IFN-γ, IL-6 

and IL-10 was carried out by the PCR-SSP (Polymerase Chain reaction-Sequence Specific 

Primers) methodology using the kit Cytokine Genotyping Primer Pack (One Lambda, Canoga 

Park, CA).  

Results: Among the analyzed cytokines was possible to notice that TGF- β1 polymorphism 

(codon 25) was the most frequent in the studied population. The 25 G allele was more 

frequent in the control group and the C allele in the patients (p = 0.0076). Regarding to the 

genotype G/G was more frequent in the control group and G/C, C/C in the patients (p = 

0.0124). Were not noticed differences in allelic frequencies, genotypic and phenotypic of the 

genes that encoding TNF- α, TGF- β1 (codon 10), IFN - γ, IL -10 and IL -6 among 

individuals infected with LTA and healthy controls (p>0.05).  

Final conclusion: The genotype G/G and the genotypes G/C and C/C, at the codon 25 for 

TGF-β1, respectively suggest protection and susceptibility to the American cutaneous 

leishmaniasis in the studied population.  
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