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RESUMO 

Introdução: A Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença reumática inflamatória com um 

componente hereditário muito significativo e com uma prevalência global muito similar à 

artrite reumatóide. A forte associação com o alelo HLA-B27 é conhecida desde a década de 

70. Existem evidências de que múltiplos genes MHC e não MHC possam exercer influência 

em diferentes aspectos da doença.  

 

Objectivos: A presente investigação teve como principais objectivos investigar as associações 

individuais de alelos HLA classe I/II e de haplotipos MHC estendidos (HLA-A/B*27/-Cw/-

DRB1/-DQB1) com a susceptibilidade e com características fenotípicas da EA. Determinar a 

frequência dos subtipos B*27 na população Portuguesa, estabelecendo possíveis associações 

entre estes polimorfismos e a doença.  

 

Métodos: Recrutaram-se 188 pacientes em vários centros de reumatologia nacionais segundo 

os critérios de Nova Iorque modificados (1984). O grupo controlo (n=189) foi seleccionado a 

partir do registo nacional de dadores de medula óssea do Centro de Histocompatibilidade do 

Sul. Neste estudo, apenas indivíduos HLA-B27 positivos (doentes e controlos) foram 

considerados. Ambos os grupos foram genotipados para os loci HLA-A, -B, -Cw, -DRB1 e -

DQB1 através da PCR-rSSOP. A alta resolução foi realizada de forma a determinar os 

subtipos B*27 num subgrupo de 138 doentes e 189 controlos. Os haplotipos foram estimados 

pelo algoritmo EM, do software Arlequim v3.11. As comparações caso-controlo foram 

efectuadas através de tabelas de contingência; as associações entre características clínicas e 

genéticas foram determinadas através de regressões lineares e logísticas binomiais, utilizando 

o software Stata10.1. 

 

Resultados: Não se observaram associações entre os loci HLA em estudo e a susceptibilidade 

para a EA. Na nossa população, os alelos B*27 relacionados com a doença aparecem 

frequentemente associados com o haplotipo: A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 

(p=0,000; OR=39,06; IC 95% [2,34-651]). As correlações entre variáveis clínicas e genéticas 

efectuadas revelaram a presença de vários alelos e haplotipos associados com as 

características fenotípicas da doença. O haplotipo A*02/B*27/Cw*01/DRB1*08/DQB1*04 e 
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o alelo DQB1*04 parecem exercer um efeito “protector” em relação à gravidade, repercussão 

funcional e radiológica. Os alelos B*2705 e B*2702 foram os subtipos mais frequentes na 

população Portuguesa, neste caso não se verificaram diferenças significativas na distribuição 

dos subtipos B*27 entre grupo de doentes e controlos. 

 

Conclusões: Na população Portuguesa identificou-se um haplotipo capaz de conferir 

susceptibilidade para a doença, assim como, um haplotipo e um alelo que aparentemente 

poderão conferir menor gravidade da doença. Reafirma-se a importância do alelo DRB1*08 

como factor de risco para uveíte. Os subtipos B*27 encontrados na nossa população estão em 

concordância com os que são referenciados na literatura para populações Caucasianas. A 

identificação e descrição de variantes genéticas em genes-alvo poderão contribuir para a 

caracterização da susceptibilidade para esta doença, assim como para a definição de modelos 

de prognóstico e de terapia. 
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ABSTRACT 

Introduction: The Ankylosing Spondylitis (AS) is an inflammatory rheumatic disease with a 

significant hereditary component, and with an overall prevalence very similar to rheumatoid 

arthritis. The strong association with the HLA-B27 allele has been known since the '70s. 

There is evidence that multiple MHC and non MHC genes may influence on different aspects 

of the disease. 

Objectives: This study aims to investigate the individual associations of HLA class I/II and 

MHC extended haplotypes (HLA-A/B*27/-Cw/-DRB1/-DQB1) with susceptibility and 

phenotypic features of AS. In addition to determine the frequency of B*27 subtypes in the 

Portuguese population and establish possible associations between these polymorphisms and 

disease. 

Methods: A total of 188 patients were recruited in several rheumatology outpatient clinics 

from different areas of the country, according to the modified New York (1984). The control 

group (n=189) were randomly selected from the bone marrow donors registry of Centro de 

Histocompatibilidade do Sul. In this study, only HLA-B27 positive individuals (patients and 

controls) were considered. Both groups were genotyped for the loci HLA-A, -B, -Cw, -DRB1 

and -DQB1 by PCR-rSSOP. The high resolution was performed to determine the B*27 

subtypes in a subgroup of 138 patients and 189 controls. The extended HLA haplotypes were 

estimated by EM algorithm using the Arlequin v3.11 software. The case-control comparisons 

were made using contingency tables; the associations between clinical and genetic 

characteristics were determined through linear regression and logistic binomial, using the 

Stata10.1 software. 

Results: No association was seen between HLA loci and AS. In our population, the B*27 

alleles conferring susceptibility to AS appear to be more frequently carried by the haplotypes 

A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 (p=0,000; OR=39,06; IC 95% [2,34-651]). 

Correlations between clinical and genetic features revealed the presence of multiples alleles 

and haplotypes associated with phenotypic features of the disease. The haplotype 

A*02/B*27/Cw*01/DRB1*08/DQB1*04 and DQB1*04 seems to confer protection for the 

severity, functional and radiological repercussion. The B*2705 and B*2702 subtypes were the 
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most frequent in the Portuguese population; no significant difference was found in the 

distribution of these B*27 subtypes between AS patients and controls.  

Conclusions: We identified, in the Portuguese population, a haplotype that seems to confer 

susceptibility to disease. In addition we identified a haplotype and an allele that apparently 

may have a protective role in disease severity. We confirm the importance of the DRB1*08 

allele as a risk factor for uveitis. The B*27 subtypes found in our population are in agreement 

with those reported in the literature for Caucasian populations. The identification of genetic 

variants of target genes could be very useful in the characterization of susceptibility to the 

disease and establishing models of prognosis and guidance of therapy. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

1.1 ESPONDILARTRITES  

As espondilartrites constituem um grupo heterogéneo de doenças reumáticas, crónicas, 

inflamatórias, seronegativas (Brown, 2008), que incluem a espondilite anquilosante (EA), 

artrite reactiva, artrite psoriática, doenças intestinais inflamatórias, espondilartrite juvenil e as 

espondilartrites indiferenciadas (Reveille et al. 2005a; Bresnihan, 2006; Zhu & Yu, 2006).  

 

1.2 ESPONDILITE ANQUILOSANTE 

A terminologia espondilite anquilosante deriva dos termos gregos spondylos – vértebra, itis – 

inflamação e ankylos – anquilose (Meavilla & Ferreira, 1998). 

1.2.1 Sinonímia 

Espondilite anquilosante é actualmente a designação utilizada para se definir esta doença. 

Porém, existem outras denominações admitidas: espondilartrite anquilosante; espondilartrite 

anquilopoiética; doença de Bechterew; doença de Pierre Marie-Strumpel; pelviespondilite 

reumatismal (Queiroz, 2002; Reveille et al. 2005a). 

1.2.2 Perspectiva histórica 

Em esqueletos de múmias do Egipto e do Núbio (a.C.), foram identificadas e descritas lesões 

osteoarticulares compatíveis com o diagnóstico de EA (Queiroz, 2002; Sieper et al. 2002). 

Existem evidências das suas manifestações no esqueleto do faraó Egípcio, Ramsés II (Branco, 

2004).  

As primeiras descrições clínicas da doença podem atribuir-se a Hipócrates (459-377 a.C.), 

que na antiguidade Grega fez a seguinte referência: “As vértebras e o pescoço podem ser 

afectados com dor, estendendo-se o processo patológico até ao sacro” (Queiroz, 2002). 

No século XVII, Bernard Connor (1666-1698), irlandês, descreveu a EA nos restos de um 

esqueleto da época: “Os ossos estavam tão intimamente unidos com os ligamentos 
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perfeitamente ossificados e as articulações tão obliteradas que o conjunto do esqueleto se 

tinha transformado numa só peça com continuidade óssea” (Sieper et al. 2002; Branco, 2004). 

Em 1831, O‘Connell referiu as características da doença numa autópsia e em 1850 

Rokitansky descreveu a diferença entre a EA e a DISH (Hiperostose esquelética idiopática 

difusa) (Branco, 2004). No final do século XIX, os primeiros médicos a citar a EA na literatura 

foram Vladimir Bechterew, São Petersburgo (1893), Adolf-Strumpell, Berlim (1897) e Pierre 

Marie, Paris (1898). Este último denominou a doença de spondylose rhizomélique e a nível 

clínico descreveu-a exaustivamente (Queiroz, 2002; Sieper et al. 2002; Branco, 2004).  

Buckley (1931) definiu radiologicamente o envolvimento bilateral das articulações 

sacroilíacas (Branco, 2004), e em 1973, foram publicados dois artigos sobre a associação da 

EA com o antigénio HLA-B27. A primeira referência aparece no New England Journal of 

Medicine, assinado por Schlosstein, o segundo é publicado na Lancet por Brewerton 

(Schlosstein et al. 1973; Brewerton et al. 1973; Branco, 2004). 

1.2.3 Definição 

A EA como referido é uma doença crónica inflamatória de etiologia desconhecida. É 

caracterizada pela inflamação da coluna vertebral (Fig. 1) e das articulações sacroilíacas, 

podendo ocorrer o eventual envolvimento das articulações periféricas (Brown et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem tridimensional da coluna vertebral, sacro e cóccix (Adaptado de 

Netter, Atlas de Anatomia). 
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Os sintomas iniciais relacionam-se com compromisso do esqueleto axial, traduzido por 

lombalgias e glutalgias de ritmo inflamatório, podendo de forma progressiva ocorrer a erosão 

e eventual fusão das articulações envolvidas - anquilose (Fig. 2) (Brown et al. 2003).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Processo de anquilose: 1. Coluna vertebral saudável; 2. Inflamação; 3. 

Fusão vertebral (Adaptado de: http://64.143.176.9/library/healthguide/en-

us/support/topic.asp?hwid=zm6126). 

 

O processo inflamatório pode ainda ter uma expressão sistémica com envolvimento das 

entesis (inserção dos ligamentos no osso), úvea, aorta, pulmões, tubo digestivo e rins (Brown 

et al. 2002; Lee et al. 2005). 

1.2.4 Epidemiologia 

A EA apresenta uma prevalência de 0,2-0,86% na população caucasiana da Europa Ocidental 

(Pradeep et al. 2008). Uma publicação do Observatório Nacional das Doenças Reumáticas 

aponta para que a prevalência da doença em Portugal seja de 0,6% (ONDOR, 2006). 

Supõe-se que a EA seja a segunda artrite inflamatória mais frequente (Braun et al. 1998), mas 

com provavelmente uma prevalência global muito similar à artrite reumatóide (Khan et al. 

2002). Esta doença é a forma mais frequente das espondilartrites (Khan et al. 2002), e tende a 

afectar mais os indivíduos do género masculino ao invés do feminino, em proporções que 

variam de autor para autor entre os 4:1 e 9:1 (Khan et al. 2002; Queiroz, 2002; McVeigh & 

Cairns, 2006). A doença inicia-se, em regra, antes dos 45 anos, apesar de ser frequentemente 

diagnosticada em idades mais avançadas (Khan et al. 2002), podendo no entanto, iniciar-se em 

idades pediátricas ou em épocas tardias da vida. Habitualmente, existe um intervalo de tempo 

que medeia entre 8 a 10 anos entre o início dos primeiros sintomas e o estabelecimento do 
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diagnóstico definitivo (Feldkeller et al. 2003). Devido à natureza insidiosa desta doença, o seu 

diagnóstico é por vezes adiado até fases mais avançadas da doença (McVeigh & Cairns, 2006). 

1.2.5 Etiopatogenia 

Os factores ambientais, genéticos e hormonais, têm seguramente um papel relevante no 

aparecimento da EA (Queiroz, 2002). 

A influência dos factores ambientais tem sido fundamentada pelo facto de se encontrar, 

Klebsiella, Salmonella e Shiguella no soro de alguns doentes com EA. A presença de 

Klebsiella pneumoniae é frequente no organismo destes doentes, nomeadamente nas suas 

fezes, colocando-se a hipótese que esta bactéria possa despoletar determinados mecanismos 

que estejam na base do desencadear da EA. A presença de sacroileíte e espondilite após 

infecção intestinal sustenta esta hipótese (Queiroz, 2002). Não obstante, este fundamento 

carece de maior aprofundamento e validação científica (Reveille et al. 2005a). É conhecido que 

as infecções por Chlamydia, Enterobacter e Neisseria, entre outros agentes estão associados a 

artrites reactivas, embora a actividade infecciosa destas bactérias seja menos clara quando se 

trata do contexto clínico da EA (Khan et al. 2002). 

Os factores genéticos parecem exercer um papel major na patologia. O gene HLA-B27 em 

particular, como à frente se detalha, tem vindo a ser descrito como conferindo 

susceptibilidade para a doença (Brionez & Reveille, 2008).  

Uma vez que a EA se manifesta mais frequentemente e de forma mais grave, em indivíduos 

do sexo masculino, pensa-se que os factores hormonais como os níveis de testosterona ou o 

rácio estradiol/testosterona possam exercer um papel etiopatogénico. Os vários estudos 

efectuados continuam a não esclarecer esta hipótese (Queiroz 2002; Bayley et al. 2004). 

1.2.6 Diagnóstico  

No sentido da identificação da patologia, existem alguns sintomas relevantes que podem 

sugerir o diagnóstico: 

- Raquialgias persistentes que se acentuam com o repouso e aliviam com o movimento; 

- Rigidez da coluna, após período de repouso. A rigidez matinal é prolongada, 

habitualmente superior a 30 minutos; 
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- Talalgias, normalmente bilaterais; Tradução de tendinite de inserção; 

- Mono ou oligoartrite crónica das grandes e médias articulações, mais frequente dos 

membros inferiores;  

- Iridociclites (uveítes anteriores não granulomatosas), em muitos doentes podem 

constituir a primeira manifestação da doença (Queiroz, 2002; McVeigh & Cairns, 2006). 

 

A classificação como EA é baseada em elementos de natureza clínica e radiológica - Critérios 

de Nova Iorque modificados, 1984 (Anexo I) (Laval et al. 2001; Khan et al. 2002). Atendendo à 

tendência para anquilose deve-se monitorizar a progressão da doença. Para tal, existem vários 

métodos de avaliação passíveis de serem utilizados: distância dedos-solo, Shöber, Shöber 

lateral, (Fig. 3) e a expansão torácica (Queiroz, 2002). Uma forma sistemática de avaliar as 

entesis será pela aplicação do índice de MASES (Maastricht Ankylosing Spondylitis 

Enthesitis Score), que avalia as entesis maioritariamente envolvidas neste tipo de patologia 

(Sivas et al. 2009). 

 

Figura 3: Exemplos de alguns testes complementares de diagnóstico (1. Distância dedos - solo; 2. 

Shöber; 3. Shöber lateral) (Adaptado de http://thaispine.tripod.com/spi_nonop.html).  

 

 

Além destes procedimentos, é ainda necessário um exame osteoarticular completo que 

permite avaliar o número de articulações dolorosas e tumefactas e o exame objectivo 

sistémico sumário. Em termos de exames laboratoriais é importante a monitorização do 

componente inflamatório através da determinação periódica da velocidade de sedimentação 

(VS) e da Proteína C reactiva. A progressão da doença pode ser complementada com a 

avaliação periódica radiológica. Em casos seleccionados poderá justificar-se a avaliação 

através da TAC (tomografia axial computorizada) e da ressonância magnética nuclear (Khan et 

al. 2002; Queiroz, 2002; Sivas et al. 2009). 
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As limitações funcionais causadas pela EA justificam a diminuição da qualidade de vida dos 

doentes (Ward et al. 2005). Estas limitações tendem a aumentar com a idade e duração dos 

sintomas (Ward, 1999). Quer a actividade da doença quer a repercussão funcional podem ser 

avaliadas de forma sistemática através de questionários de auto-preenchimento, BASDAI 

(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) e BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Funcional Índex), respectivamente. De forma complementar a repercussão funcional pode ser 

avaliada pelo BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) e a gravidade 

radiológica pelo mSASSS (Modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score) (Brown, 2008; 

Sivas et al. 2009). 

1.2.7 Tratamento 

O tratamento da EA deve envolver uma equipa multidisciplinar de especialistas. O objectivo 

principal é o controlo da dor, a evicção da progressão da doença e a melhoria da qualidade de 

vida dos doentes. 

Os anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) assumem um lugar chave na progressão da 

patologia contribuindo para a diminuição da dor e da inflamação. Em doentes com artrites 

periféricas a sulfasalazina parece ser o único imunomodulador tradicional com interesse no 

controlo da dor e na manutenção da função (Queiroz, 2002; McVeigh & Cairns, 2006). Os 

corticosteróides podem ser vantajosos para controlo de quadros localizados. Infiltrações de 

estruturas periarticulares e sinovectomias de articulações periféricas e/ou sacroilíaca podem 

ser vantajosos (Queiroz, 2002). O desenvolvimento de inibidores de citocinas em particular de 

anticorpos monoclonais anti-TNFα representam um importante avanço no tratamento, uma 

vez que controlam a dor e devolvem a qualidade de vida destes doentes. Continua por se 

demonstrar a sua eficácia na prevenção da anquilose óssea (McVeigh & Cairns, 2006). A 

realização de fisioterapia, hidroginástica e de exercício físico devem ser reforçados como 

complementos da terapêutica (Queiroz, 2002, McVeigh & Cairns 2006). O diagnóstico precoce, a 

instituição de uma terapia adequada com a adesão do doente contribui para o melhor 

prognóstico da doença (Queiroz, 2002).  
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1.3 INFLUÊNCIA DA GENÉTICA NA EA 

1.3.1 Genes do complexo major de histocompatibilidade 

O complexo major de histocompatibilidade (MHC) humano situa-se no braço curto do 

cromossoma 6, 6p21.3, abrange um total de 3.6 Mb e contêm uma série de loci que englobam 

aproximadamente 220 genes (Thorsby & Lie, 2005; Arosa et al. 2007; Brown, 2008). Apenas 28% 

desses genes apresentam funções imunológicas (Thorsby & Lie, 2005). O MHC engloba pelo 

menos dois grupos de genes estritamente relacionados, o sistema HLA (Human Leucocyte 

Antigens) e os genes responsáveis pela codificação dos componentes do complemento sérico 

C2, C4 e Bf (Rosa, 2002). Os genes MHC podem ser divididos com base na sua estrutura e 

função em moléculas classe I, II e III (Fig. 4), cada classe compreende genes com funções 

relacionadas (Twyman, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa da região cromossómica do complexo HLA. A figura ilustra a divisão do MHC 

nas suas sub-regiões, estando indicados alguns dos loci codificantes de proteínas clássicas e não-

clássicas (Adaptado de Thorsby & Lie, 2005). 

 

Os genes do HLA codificam moléculas de natureza glicoprotéica que migram para a 

superfície celular e actuam durante a resposta imunológica, como elementos de 

reconhecimento intercelular (Rosa, 2002). Paralelamente, estas moléculas participam na 

determinação da especificidade antigénica das diferentes populações celulares, incluindo 

linfócitos T indutores/auxiliadores e linfócitos T citotóxicos/supressores, desempenhando 
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funções reguladoras nas reacções imunitárias de mediação celular e humoral (Rosa, 2002). 

Como os genes do HLA estão organizados em haplotipos (i.e., blocos de genes em 

desequilíbrio de ligação1 (DL)), a determinação da função de cada um, torna-se complicada 

(Fiorillo et al. 2003). Esta região é altamente polimórfica, sendo o HLA-B considerado o gene 

mais polimórfico do genoma Humano (Arosa et al. 2007).  

1.3.2 HLA classe I 

O HLA classe I é conhecido por apresentar seis loci na sua estrutura, HLA-A, -B, -C, -E, -F e 

-G, codificantes de antigénios classe I, expressos na maioria das células nucleadas e plaquetas 

(Rosa, 2002; Arosa et al. 2007).  

Os genes do HLA classe I mais relevantes do ponto de vista da resposta imune são aqueles 

que codificam a cadeia pesada α das moléculas clássicas HLA-A, HLA-B e HLA-C (Arosa et 

al. 2007). Estes genes apresentam oito exões na sua estrutura (Fig. 5). O exão 1 codifica 

sequências-sinal que direccionam a proteína recém formada para o retículo endoplasmático 

(RE). Os exões 2, 3 e 4 codificam os domínios extracelulares (α1; α2; α3) da proteína, 

enquanto o exão 5 codifica a região transmembranar. Os exões 6 e 7 codificam a porção 

intracitoplasmática e o exão 8 apresenta uma região não codificante (3'UT) (Rosa, 2002; Arosa 

et al. 2007). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O DL é um conceito fundamental nos estudos de associação genética. É relativo à herança de vários 

genes, presentes em determinada localização cromossómica (não necessariamente no mesmo 

cromossoma) que são segregados conjuntamente. Este processo requer combinações alélicas que 

ocorrem na população mais frequentemente do que primariamente se previa (Tiret et al. 2002; Sims et 

al. 2004). 
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Figura 5: Representação do gene codificante da cadeia pesada das moléculas 

HLA classe I. Legenda: L- Péptido líder; TM- Domínio transmembranar; 

CIT- Domínio citoplasmático; 3'UT – Região não codificante (Adaptado de 

Arosa et al. 2007). 

 

 

De ressalvar, que as moléculas HLA classe I apresentam uma glicosilação do tipo N-linked no 

domínio α1 e pontes dissulfureto nos domínios extracelulares α2 e α3 (Arosa et al. 2007). As 

moléculas HLA classe I clássicas exibem uma estrutura trimérica constituída por numa cadeia 

polipeptídica pesada transmembranar α com três domínios extracelulares (α1; α2; α3), uma 

cadeia polipeptídica leve (β2 - microglobulina) e um péptido com cerca de 8-11 aminoácidos 

(Fig. 6) (Arosa et al. 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estrutura das moléculas MHC classe I. Representação dos domínios 

α1, α2, α3, β2m, assim como a parte transmembranar, a cauda citoplasmática e 

o péptido (Adaptado de Arosa et al. 2007). 
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É nos domínios aminoterminais (α1 e α2) da cadeia pesada, que radica a variabilidade que 

origina o polimorfismo destas moléculas (Rosa, 2002). O gene que codifica para a cadeia leve, 

ou β2m está presente no cromossoma 15, pelo que não é designado por HLA (Arosa et al. 

2007).  

1.3.3 HLA classe II 

As moléculas do HLA classe II são codificadas por genes no locus D. Estas moléculas 

apresentam diferentes especificidades antigénicas e são expressas em pelo menos três tipos de 

células: linfócitos B, células dendríticas e monócitos/macrófagos (Rosa, 2002; Arosa et al. 

2007).  

Inicialmente, as moléculas HLA classe II foram denominadas de HLA-D. Posteriormente, e 

mediante a utilização de anticorpos monoclonais e aloanticorpos, foi possível identificar 

determinantes antigénios, designados de HLA-DR (D related) e DQ (Rosa, 2002). Os genes do 

HLA classe II mais relevantes são aqueles que codificam para as cadeias pesadas α e β das 

moléculas clássicas, ou seja HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR (Arosa et al. 2007). Os genes 

codificantes das cadeias pesadas α e β exibem cinco e seis exões, respectivamente (Fig. 7). Em 

ambos os casos, a sequência sinal é codificada pelo exão 1, e os domínios extracelulares 

α1/α2 e β1/β2 pelos exões 2 e 3, respectivamente. Na cadeia α as regiões transmembranar e 

citoplamática são codificadas pelo exão 4, ao passo que na cadeia β estas regiões são 

codificadas pelo exão 4 e 5, respectivamente. A região 3'UT é codificada pelos exões 5 e 6 da 

cadeia α e β, respectivamente (Arosa et al. 2007).   
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Figura 7: Representação do gene codificante das cadeias α e β das moléculas 

de HLA classe II. Legenda: L - Péptido líder; TM- Domínio transmembranar; 

CIT - Domínio citoplasmático; 3'UT – Região não codificante (Adaptado de 

Arosa et al. 2007). 

 

As duas cadeias apresentam uma glicosilação do tipo N-linked e são caracterizadas pelo seu 

elevado polimorfismo. As moléculas HLA classe II apresentam uma estrutura trimérica que 

consistem numa cadeia polipeptídica pesada transmembranar α com dois domínios 

extracelulares (α1 e α2), uma cadeia polipeptídica pesada transmembranar β com dois 

domínios extracelulares (β1 e β2) e um péptido com cerca de 12-30 aminoácidos (Fig. 8). Os 

segmentos aminoterminais α1 e β1 formam a cavidade onde se irá ligar o péptido (Arosa et al. 

2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estrutura das moléculas MHC classe II. Representação dos domínios 

α1/α2 e β1/ β2 das cadeias pesadas, assim como a parte transmembranar e a 

cauda citoplasmática (Adaptado de Arosa et al. 2007). 
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Os genes do MHC classe I e II apresentam expressão co-dominante e as proteínas de 

membrana por eles codificadas funcionam como apresentadores de péptidos, ligando-se aos 

receptores das células T CD8+ e CD4+, respectivamente. Esta propriedade é determinante 

para o desencadear da resposta imunológica quando ocorrem alterações na homeostasia do 

organismo (Arosa et al. 2007). 

1.3.4 HLA classe III 

Os genes do HLA classe III codificam maioritariamente proteínas envolvidas em processos 

inflamatórios (Pimentel dos Santos et al. 2007). Estes genes codificam e participam na síntese de 

proteínas de choque térmico, citocinas, factores da via clássica do complemento sérico (C2 e 

C4) e do factor B derivado da via alterna (Rosa, 2002; Arosa et al. 2007). 

 

1.5 HLA-B27  

Em 1973, foi descrita pela primeira vez a associação do HLA-B27 com a EA. Desde então, 

tem vindo a ser considerado um bom marcador genético para a doença (Schlosstein et al. 1973; 

Brewerton et al. 1973).  

O HLA-B27 não se manifesta de forma equitativa por todo o mundo. Na zona equatorial a 

frequência é praticamente nula, sendo bastante elevada no árctico e nas populações do 

extremo norte (Fig. 9), o que parece ser compatível com a hipótese de que os alelos HLA, em 

particular o HLA-B27 são seleccionados através de factores ambientais (Mathieu et al. 2008). 

Em zonas onde a malária tem uma grande prevalência, a frequência do HLA-B27 é 

drasticamente reduzida sugerindo uma selecção negativa, consequente desta doença (Mathieu 

et al. 2008). Em contraponto, foi demonstrado que o HLA-B27 confere protecção a várias 

infecções virais (e.g. VIH, hepatite C, influenza, entre outras). Goodall et al. (2006) 

asseguram que o HLA-B27 é uma molécula particularmente eficaz na apresentação de 

antigénios como foi demonstrado na clearance do VHC e no relentar da infecção VIH. 
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Figura 9: Frequência aproximada do HLA-B27 em todo mundo (Adaptado de 

Mathieu et al. 2008). 

 

O HLA-B27 expressa proteínas com características estruturais muito similares a outras 

moléculas HLA classe I, sendo no entanto a forma como se liga aos péptidos totalmente 

distinta. De salientar ainda como características destas moléculas a formação de homodímeros 

e a tendência para o misfolding, que poderão ter influência na patogénese da doença (Pimentel 

dos Santos et al. 2007). A organização destas moléculas processa-se no RE, onde se ligam de 

forma constitutiva a péptidos oriundos da degradação proteossómica ocorrida no citosol, 

transportados pela TAP (Transporter associated with Antigen Processing) para o lúmen do 

RE (Antoniou et al. 2004; Vázquez & López de Castro, 2005). 

Considera-se que o HLA-B27 desempenhe um papel fundamental na fisiopatologia da EA, 

pois exibe um OR (Odds Ratio) de 100-200 na maioria das populações (Sims et al. 2004; 

WTCCC & AAASC, 2007). Cerca de 95% dos indivíduos caucasianos, com a doença são B*27 

positivos (Thorsby, 1997), embora com diferentes subtipos (Ramos & Lopez de Castro, 2002). O 

HLA-B27 representa no entanto uma pequena fracção para o risco global do desenvolvimento 

da EA. A corroborar desta ideia está o facto de apenas 1-6% dos indivíduos B*27 positivos 

sem história familiar desenvolverem a doença (Fiorillo et al. 2003). Essa percentagem sobe 

para 20-50% nos indivíduos com história familiar (Sims et al. 2004; Pimentel dos Santos et al. 

2007). Estudos em famílias e em gémeos revelaram que na realidade o HLA-B27 contribui 

apenas em cerca de 37% e que a totalidade do complexo MHC, com 50% para o risco de 

desenvolvimento da EA (Reveille et al. 2005a). Assim a presença deste gene, por si só, não 
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parece explicar a recorrência em termos familiares, sugerindo a existência de outros factores 

com um papel de relevância ao nível da implicação genética na EA (Brown et al. 2000a; Carter 

et al. 2007). Este facto, aponta para a possibilidade de outros genes MHC e não MHC 

conferirem susceptibilidade ou condicionarem a expressão fenotípica da doença (Brown et al. 

1998a; Gu et al. 2002).   

1.5.1 Hipóteses explicativas da associação do HLA-B27 com a EA 

O mecanismo exacto de especificidade do HLA-B27 na fisiopatologia e os factores 

envolvidos na etiologia da EA continuam a ser desconhecidos. Para explicar esta associação, 

têm sido levantadas várias hipóteses que a seguir se descrevem de forma sucinta (Thorsby, 

1997; Vázquez & López de Castro, 2005; Pimentel dos Santos et al. 2007):  

1.5.1.1 Péptido Artritogénico  

O modelo dos péptidos artritogénicos é baseado na função natural das moléculas HLA classe 

I, de apresentarem péptidos endógenos às células T (Sims et al. 2004; Pimentel dos Santos et al. 

2007).  

Constatou-se que após infecção por um agente patogénico, o HLA-B27 apresentaria péptidos 

artritogénicos (endógenos) na sua superfície (Luthra-Guptasarma & Singh, 2004). O 

reconhecimento dos antigénios estranhos pelos receptores das células T poderia causar uma 

resposta imune, pela via CD8+ linfócitos Tc (citotóxicos). A proliferação de clones de células 

T CD8+ conduziria a reacções cruzadas e ao desencadear da doença (Pimentel dos Santos et al. 

2007). As células CD4+ têm sido, no entanto, descritas como podendo também estar 

envolvidas no processo fisiopatológico (Sims et al. 2004).  

1.5.1.2 Mimetismo Molecular 

Foi descrito que anticorpos produzidos após estimulação por antigénios estranhos ao 

organismo poderiam apresentar reacções cruzadas com o HLA-B27 e serem responsáveis pelo 

desencadear da doença (Sims et al. 2004; Pimentel dos Santos et al. 2007). A teoria da homologia 

de péptidos sugere que um péptido artritogénico seja habitualmente expresso em níveis muito 

baixos. Estímulos infecciosos poderiam sensibilizar as células T para reacções cruzadas com 
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HLA-B27, causando respostas imunes e consequentemente o desencadear da doença 

(Benjamin & Parham, 1990). 

1.5.1.3 Alteração do Self  

Este modelo é baseado na alteração de conformação da proteína B27. A referida alteração 

permite a ocorrência de pontes bissulfito nos resíduos de cisteína na posição 67 (Cys67) em 

domínios α1 extracelulares entre duas cadeias pesadas. Desse modo, promove-se a formação 

de homodímeros de cadeias pesadas (HC-B27), na ausência de β2m (Sims et al. 2004; Reveille 

et al. 2005a; Pimentel dos Santos et al. 2007). Inicialmente, sugeriu-se que alteração da Cys67 

causaria alterações na apresentação dos péptidos e consequentemente na resposta imunológica 

mediada por mecanismos humorais ou celulares. Ainda não é claro como é que esta 

modificação poderia induzir a ocorrência de EA, sendo relevante avaliar a formação de HC-

B27 nos diferentes subtipos do HLA-B27 (Sims et al. 2004; Reveille et al. 2005a; Pimentel dos 

Santos et al. 2007). Foi descrito que as condições que poderiam motivar a ocorrência de 

homodímeros seriam o excesso de cadeias pesadas, ou a deficiência de β2m, por analogia ao 

que ocorre em ratos B27 transgénicos e em ratos B27 transgénicos β2 microglobulina 

knockout, respectivamente (Blanco-Gelaz et al. 2005).  

1.5.1.4 Aumento do nível de expressão do HLA-B27 

Em ratos transgénicos, o grau de susceptibilidade para o desenvolvimento de espondilartrites 

correlaciona-se com os níveis de expressão do HLA-B27, em termos de mRNA e de proteínas 

(Taurog et al. 1993; Cauli et al. 2002). Em humanos, verifica-se maior expressão de moléculas 

HLA-B27 nos doentes com EA, do que em indivíduos saudáveis. Assim, foi proposto que o 

aumento do nível de expressão do HLA-B27 fosse considerado como um factor de 

susceptibilidade para a EA mas que tal, não se correlacionasse com os índices de actividade 

ou gravidade da doença (Cauli et al. 2002; Pimentel dos Santos et al. 2007).  

1.5.1.5 HLA-B27 e resposta celular ao stress 

O aumento dos níveis de expressão do HLA-B27 nos doentes com EA poderia determinar um 

aumento do misfolding de cadeias pesadas, uma sobrecarga no RE, a activação do NF kB e 
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assim a produção de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α e a IL-1 (Mear et al. 1999; 

McMichael & Bowness, 2002; Allen & Trowsdale, 2004).  

1.5.1.6 Deposição de β2 microglobulina 

A libertação do HLA-B27 na superfície celular poderá levar a uma libertação em baixos 

níveis de β2m que, uma vez captado nos fluidos sinoviais e quando depositado nas 

articulações poderá levar a inflamações crónicas (Uchanska-Ziegler & Ziegler, 2003; Luthra-

Guptasarma & Singh, 2004; Vázquez & López de Castro, 2005).  

1.5.2 Subtipos HLA-B27  

O HLA-B27 constitui uma família com 40 variantes alélicas (HLA-B*2701 - B*2741), que 

diferem em alguns aminoácidos na região peptide binding groove, localizada no C/F pocket 

(Blanco-Gelaz et al. 2005; Reveille, 2006; Brown, 2008). Muitos dos polimorfismos desta 

molécula ocorrem nos exões 2 e 3, que codificam os domínios α1 e α2 correspondentes ao 

domínio de ligação do péptido HLA-B27 (Sims et al. 2004). Os subtipos HLA-B27 apresentam 

uma distribuição e uma prevalência variável nas diferentes etnias.  

Estudos de associação revelaram que os subtipos: B*2701, B*2702, B*2703, B*2704, 

B*2705, B*2707, B*2708, B*2714, B*2715 e B*2719 conferem susceptibilidade para a EA 

(Liu et al. 2009). Pensa-se que o B*2705 seja o ancestral comum a partir do qual se originaram 

todos os outros subtipos (Sims et al. 2004), uma vez que está presente na maioria da população 

do mundo (Martinez-Borra et al. 2000); na Europa ocidental, este é o subtipo comummente 

encontrado (Radhia et al. 2008). A prevalência do HLA-B*2702 é cerca de 10% na Europa 

Setentrional, 20% na Península Ibérica e atinge aproximadamente os 55% em populações do 

Médio Oriente (Gonzalez-Roces et al. 1997; Radhia et al. 2008; Kchir et al. 2009). O HLA-B*2703 

é o subtipo mais frequente em populações do Oeste Africano, onde a prevalência da EA é 

muito baixa (Birinci et al. 2006; Kchir et al. 2009). O B*2707 foi descrito como factor de 

protecção para a EA em Gregos Cipriotas (Varnaviou-Nicolaidou et al. 2004). Contudo, este 

mesmo subtipo foi associado com a EA em populações Asiáticas e da Tunísia (Gonzalez-Roces 

et al. 1997; Radhia et al. 2008, Kchir et al. 2009). Analogamente, o B*2708 foi descrito como 

factor de protecção na Venezuela (Kchir et al. 2009) e como factor de susceptibilidade nos 

Açores (Armas et al. 1999). Este subtipo também foi observado em indivíduos saudáveis 

Britânicos e da Índia ocidental, e em doentes da Turquia (Birinci et al. 2006).  
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O B*2706, identificado em algumas populações do Sudeste Asiático e o B*2709 descrito na 

população da Sardenha e em Italianos continentais, parecem pelo contrário ter uma reduzida 

penetrância para a EA (López-Larrea et al. 1995a; Fiorillo et al. 2003; Liu et al. 2010). Este facto 

pode ser explicado através de modificações em aminoácidos do B pocket que poderão alterar 

a capacidade de se ligarem aos péptidos a apresentar por estes subtipos HLA-B27 (Reveille et 

al. 2005a; Reveille, 2006), ou ainda, por reacções diferenciais entre estes subtipos e as 

moléculas de tapasina (Reveille, 2006). Existem porém, outras variantes que, pela baixa 

prevalência que apresentam, não possibilitam o estabelecimento de associações (Gonzalez-

Roces et al. 1997). 

Os diferentes subtipos HLA-B27, associados e não associados com a EA, diferem entre si, em 

alguns aminoácidos (em particular nas posições 114 e 116), afectando a interacção com o 

PLC (peptide loading complex) e a estabilidade do complexo B27-péptido (Neisig et al. 1996). 

A estabilidade deste complexo, na superfície celular, é variável para cada subtipo HLA-B27 

(associados e não associados com a EA) (Vázquez & López de Castro, 2005), uma vez que: 

- Se verifica uma grande sobreposição entre os péptidos que se ligam aos diferentes 

subtipos do B*27, podendo haver diferentes taxas de dissociação; 

- Existem diferentes interacções entre os subtipos HLA-B27 e a tapasina que podem 

alterar o “carregamento” desta molécula (Martinez-Borra et al. 2000; Goodall et al. 2006). 

As diferentes estabilidades dos complexos B27-péptidos podem determinar a extensão da 

dissociação na superfície celular com algumas consequências: 

- Diferentes subtipos podem condicionar diferentes susceptibilidades pela diferente 

deposição de β2m (Martinez-Borra et al. 2000; Vázquez & López de Castro, 2005); 

- A dissociação ocorrida pode favorecer a formação de homodímeros de cadeia pesada 

na superfície celular (Bird et al. 2003; Vázquez & López de Castro, 2005). 

 

1.6 OUTROS GENES MHC ASSOCIADOS COM A EA 

Parece ser evidente que o HLA-B27 não actua sozinho para conferir susceptibilidade para a 

EA, dado que outros genes dentro do MHC podem ter implicações relevantes. A identificação 

destes mesmos genes é dificultada uma vez que muitos genes do MHC se encontram em DL. 
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1.6.1 MHC Classe I  

1.6.1.1 HLA-B60 

Inicialmente, o HLA-B60 foi descrito por ter efeitos em indivíduos B*27 positivos, 

aumentando o risco de desenvolvimento da EA (Wei et al. 2004; Brown, 2008). Dados actuais 

sugerem que este gene também actue em indivíduos B*27 negativos (Brown, 2008). Estes 

resultados foram confirmados em populações oriundas de Taiwan e da Europa (Reveille, 2006). 

Foi assim comprovado que em diferentes populações o HLA-B60 (ou genes em DL com este) 

actua independentemente do HLA-B27 aumentando a susceptibilidade para a EA (Wei et al. 

2004). A associação do HLA-B60 com a EA é porém mais fraca do que a associação com o 

HLA-B27, o OR exibe valores de aproximadamente 3,6 (Brown, 2008). 

1.6.1.2 HLA-B14 

Foi descrito, que o HLA-B14 apresenta aproximadamente 3% de similaridade com o HLA-

B27, e que os subtipos, B*1403 e B*2705 exibem péptidos comuns na região do peptide 

binding groove, embora haja disparidades no repertório desses mesmos péptidos (Merino et al. 

2005). O B*1403 foi associado com a EA em populações da África Ocidental, onde quer a 

doença quer o HLA-B27 são raros (Merino et al. 2005; Brown, 2008). Se esta evidência for 

confirmada deve aprofundar-se o conhecimento acerca do gene HLA-B14, com vista a 

determinar as vias fisiopatológicas causadoras de susceptibilidade para a EA (Brown, 2008). 

1.6.2 MHC Classe II 

Dentro da região MHC classe II existem genes que codificam produtos envolvidos em vias 

promotoras da proteólise de antigénios complexos, podendo influenciar a susceptibilidade 

para a EA, assim como as manifestações fenotípicas dos doentes (Milicic et al. 2000). 

1.6.2.1 HLA-DR 

Os estudos mencionam a eventual responsabilidade dos genes HLA-DR na susceptibilidade 

para a EA, independentemente da existência do HLA-B27. Este gene não parece estar 

directamente relacionado com os níveis de gravidade da doença ou com a forma como esta se 

manifesta clinicamente (Brown et al. 1998b; Brown et al. 2008). 
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O HLA-DRB1*01 parece estar associado com as formas esporádicas da doença em indivíduos 

B*27 negativos (Maksymowych et al. 2000; Pimentel dos Santos et al. 2007). Brown et al. 

(1998b) num estudo caso-controlo efectuado na população Britânica detectaram associações 

dos alelos HLA-DR*01 com a EA. Maksymowych et al. (1997) afirmam que este gene não 

parece influenciar a maior ou menor gravidade da doença. O HLA-DRB1*08 apresenta uma 

fraca associação com a EA, apesar disso, foi descrita na população Britânica, Mexicana, 

Norueguesa e Finlandesa (Brown et al. 1998b; Jaakkola et al. 2006) e aparenta estar associado 

com o início da doença numa fase precoce (idade juvenil), assim como à ocorrência de uveítes 

agudas em indivíduos B*27 positivos (Pimentel dos Santos et al. 2007; Brown et al. 2008). O 

HLA-DR*07 parece também associar-se ao início da doença em idade precoce tal como é 

descrito por Brown et al. (1998b). Na Finlândia, o alelo DRB1*03 foi associado com o início 

dos primeiros sintomas em idade avançada independentemente do HLA-B27 (Jaakkola et al. 

2006). 

1.6.2.2 LMP2 e LMP7 / TAP1 e TAP2 

O LMP2 e LMP7 (Low Molecular weight Proteosome), TAP1 e TAP2 estão envolvidos no 

processamento de antigénios e no transporte dos péptidos resultantes, respectivamente. Os 

genes LMP2 e LMP7 codificam complexos proteinases-multicatalíticas (proteossomas). O 

LMP2 foi descrito como estando associado a formas juvenis da EA, em populações do 

México e da Noruega e com uveíte anterior aguda em pacientes do Canadá (Reveille, 2006). 

Também o LMP7 foi associado com a ocorrência de uveítes em pacientes com EA, oriundos 

de Espanha (Burney et al. 1994; Maksymowych & Russell, 1995; Reveille, 2006). Não parece 

haver consenso no que respeita a associações descritas entre as variantes TAP1 e TAP2 e a 

EA, embora haja indícios que possam exercer um efeito protector (Burney et al. 1994). 

1.6.3 MHC Classe III 

1.6.3.1 TNF-α 

Os genes TNF codificam proteínas imuno-moduladoras com importantes funções na resposta 

inflamatória (Milicic et al. 2000). Localizado no braço curto do cromossoma 6 (6p21.3), este 

gene radica na região MHC classe III entre os genes dos factores B e C do sistema 

complemento (Aguillón et al. 2006). Devido às propriedades pró-inflamatórias do TNF-α, às 
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respostas dos pacientes à terapia anti-TNF e pelo facto destes doentes apresentarem 

geralmente elevadas concentrações de TNF (mRNA) no líquido sinovial e nas articulações 

sacroilíacas, torna-se interessante incluir este gene na patogénese da doença (Milicic et al. 

2000; Reveille, 2006).  

Foram documentados polimorfismos na região promotora do TNF-α, envolvendo a 

substituição de G/A nas posições -308 e -238, que poderão estar associados com a EA 

(Gonzales et al. 2001). Diversos estudos revelaram que polimorfismos no alelo -308.2 A estão 

associados com a elevada secreção de TNF, não havendo porém dados conclusivos sobre se 

este polimorfismo influencia a transcrição do gene (Milicic et al. 2000; Gonzales et al. 2001). 

Contrariamente, o polimorfismo -238 estaria associado com níveis de secreção do TNF 

reduzidos, não tendo sido, neste caso os resultados replicados de forma consistente (Milicic et 

al. 2000; Gonzales et al. 2001). Trabalhos levadas a cabo na população Espanhola sugeriram 

que o polimorfismo do TNF -238.2 A se encontra em 50% dos doentes B*27 negativos, o que 

pressupõe que tal polimorfismo possa ser um factor de susceptibilidade para a EA (Gonzales et 

al. 2001). Resultados contraditórios sugeriram que na população Holandesa nem o 

polimorfismo -238 nem o -376 do TNF estão associados à EA de forma independente do 

B*27 (Kaijlzel et al. 1999; Bayley et al. 2004). Investigações subsequentes, realizadas em 

pacientes da Escócia e da Alemanha revelaram a associação dos polimorfismos TNF-308 com 

a EA (Reveille, 2006). Bayley et al. (2004) referem que foi detectada uma redução da 

frequência do alelo -308 A na população Alemã. Em contraponto, na população do Reino 

Unido não foi detectada redução de nenhum dos alelos (-238 A; -308 A). Assim, pode 

depreender-se que tais polimorfismos não parecem exercer, por si só, um papel na 

susceptibilidade para a doença (Bayley et al. 2004). 

Na avaliação do possível contributo dos polimorfismos do gene do TNF-α para a 

susceptibilidade à EA, em função dos diferentes subtipos B*27, demonstrou-se não existirem 

diferenças entre doentes com EA e indivíduos saudáveis B*27 positivos (Gonzales et al. 2001). 

Assim, atendendo à disparidade de resultados encontrados nos vários estudos, continua a ser 

difícil retirar conclusões acerca da relevância deste gene na fisiopatologia da doença, no 

entanto, sustenta-se a hipótese de que talvez exista um DL entre o TNF e o HLA-B que possa 

explicar a provável susceptibilidade para a doença (Reveille, 2006).  
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1.7 GENES NÃO MHC ASSOCIADOS À EA 

Estudos de Whole Genome Linkage Scans demonstram uma estreita ligação a loci do MHC, 

mas evidenciam outras regiões não MHC, sendo que a mais forte ocorre para o 16q (Brown et 

al. 1998a; Laval et al. 2001; Brionez & Reveille, 2008). Porém, outras regiões poderão ter 

importância como: 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 5q, 6q, 9q, 10q, 11p, 11q, 16q, 17p, 17q e 19q (Rahman 

et al. 2008). Estes dados sugerem que a susceptibilidade para a doença seja provavelmente 

oligogénica (Carter et al. 2007; Brionez & Reveille, 2008). Os genes do cluster da IL-1, IL23R, 

ERAP1, CYP2D6 e os “desertos génicos” 2p15 e 21q22 estão claramente associados com a 

susceptibilidade para a EA (Brown, 2010). Outros genes como o ANKH, ANTXR2, CARD9, 

KIR, TRADD, TNFR1 e TNFSF-15 parecem estar inconsistentemente associados com a 

doença (Thomas & Brown, 2009; Brown, 2010), havendo necessidade de se realizarem mais 

estudos para se esclarecer o seu papel na fisiopatologia da doença.  

1.7.1 Cluster IL-1  

O cluster da IL-1 (Interleukin 1) localiza-se no cromossoma 2, locus 2q13.1, apresenta uma 

região que se estende aproximadamente por 360 kb (Sims et al. 2007a) e contém os genes IL-

1A, IL-1B e IL-1RN (Fig. 10), codificantes de citocinas pró-inflamatórias IL-1α, IL-1β e do 

seu inibidor natural IL-1Ra (receptor antagonist com propriedades anti-inflamatórias que 

compete com IL-1α e IL-1β), respectivamente (Reveille, 2006). Existem mais seis genes 

codificantes das IL-1F7, IL-1F9, IL-1F6, IL-1F8, IL-1F5, IL-1F10 (Fig. 10) que são fortes 

candidatos ao envolvimento em doenças inflamatórias (Brionez & Reveille, 2008).  

 

 

 

Figura 10: Mapa representativo do cluster da IL-1 (Adaptado de Brionez & Reveille 2008). 

 

 

Estima-se que o risco deste locus para o desenvolvimento de EA seja aproximadamente 18% 

(Sims et al. 2007a). A realização de meta-análises veio confirmar a associação de 

polimorfismos na IL-1A, IL-1B, IL-F10 e IL-1RN com a EA (Brionez & Reveille, 2008). O 
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gene da IL-1A codifica citocinas pró-inflamatórias, produzidas por macrófagos, monócitos e 

células dendríticas. Quando se encontram na superfície celular, estimulam a produção de 

vários mediadores, incluindo prostaglandinas E2 (PGE2), óxido nítrico, MMP3 e citocinas 

envolvidas na inflamação articular (Brionez & Reveille, 2008; Sims et al. 2007a). A associação 

da IL-1A com a doença foi descrita na população Canadiana revelando valores de 

susceptibilidade bastante elevados (Maksymowych et al. 2006). Sims et al. (2007) realizaram 

estudos relativos a todos os membros do cluster da IL-1 na população Britânica caucasiana, 

observando associações entre SNPs localizados na IL-1B e na IL-1F10. O grupo SPARCC 

(Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) aponta para que a associação da IL-1B 

com a EA possa ser explicada pelo DL com a IL-1A (gene com associação confirmada com a 

doença) (Reveille, 2006). Investigações já publicadas descrevem a forte associação dos 

polimorfismos IL-1B-511 e IL1-F10-3 com a doença (Timms et al. 2004; Maksymowych et al. 

2006). Maksymowych et al. (2003) analisaram seis SNPs da IL-1RN em populações do Oeste 

do Canadá e observaram associações entre dois polimorfismos no exão seis com a EA. Estes 

resultados foram replicados na população de Taiwan - Chinesa (Chou et al. 2006). Em 

contraponto, Jin et al. (2005), sequenciaram o exão seis da IL-1RN em doentes EA 

caucasianos e não detectaram diferenças significativas. Foram também descritas VNTR 

(Variable Number of Tandem Repeats) localizadas no intrão 2 do ILRN que parecem estar 

associados com esta doença (Reveille et al. 2005b; Sims et al. 2007a; Brionez & Reveille, 2008). 

1.7.2 IL23R  

O gene codificante da IL23R (Interleukin 23 Receptor) localiza-se no cromossoma 1, locus 

1p31.2, e apresenta um comportamento pleiotrópico (i.e., funções múltiplas e não 

relacionadas de um só gene), conferindo susceptibilidade para algumas espondiloartropatias 

seronegativas (Brionez & Reveille, 2008).  

Foram descritas associações deste gene com a doença de Crohn′s, psoríase, artrite psoriática e 

mais recentemente com a EA (WTCCC & AAASC, 2007; Núñez et al. 2008). A IL-23 é um 

mediador pró-inflamatório, secretado pelas células dendríticas, monócitos e macrófagos 

(Rueda et al. 2008). A actividade da IL-23 é mediada pela ligação de um complexo receptor 

que é composto pela IL-12Rβ1 e por um receptor de citocinas exclusivo denominado de IL-

23R (Rueda et al. 2008). O gene da IL23R codifica receptores de citocinas nas células T 

(Brown, 2008), induzindo a diferenciação de células T CD4+ nativas em células T helper, 
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TH17/THIL-17 (Fig. 11). Muitos autores têm demonstrado a importância da IL23R na 

regulação destas células (TH17) (Brionez & Reveille, 2008). Os TH17 foram identificados como 

subtipos distintos de células T expressando elevados níveis de citocinas pró-inflamatórias IL-

17, em resposta a estimulações endógenas ou exógenas (WTCCC & AAASC, 2007; Brionez & 

Reveille, 2008). A IL23R parece também, apresentar associações com a IL-1, IL-6, TNF-α, IL-

22 e IL-25 (IL-17F) (Fig. 11) (WTCCC & AAASC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Vias inflamatórias da IL-23 e IL-17. A IL23 promove a diferenciação de células T 

CD4+ em células T helper (TH17/THIL-17), que produzem IL-17, IL-6 e TNF-α (Adaptado de 

Brionez & Reveille, 2008). 

 

Estudos relativos à associação da IL23R com a EA foram realizados em populações do 

mundo inteiro. Na população Britânica e Norte Americana verificou-se uma forte associação 

entre os marcadores rs10889677 e rs11209032, este último é responsável por 9% da 

susceptibilidade para a EA (WTCCC & AAASC, 2007; Brown, 2008). Na população Canadiana, 

Inglesa, Espanhola e Portuguesa também se observaram associações de alguns polimorfismos 

da IL23R com a EA (Thomas & Brown, 2009). Na população Portuguesa constatou-se que o 

marcador rs1004819 é responsável por 11% de risco para a doença (Pimentel-Santos et al. 

2009). Por outro lado, o marcador rs11209026 (Arg381Gln) parece conferir efeitos de 
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protecção para a EA. Esta condição verificou-se em populações de Toronto, Terra Nova e 

Espanha (Núñez et al. 2008; Rueda et al. 2008; Rahman et al. 2008), contrariamente ao que 

aconteceu na população Portuguesa e de Alberta (Pimentel dos Santos et al. 2009). 

Devido à forte associação com a doença, terapias cujos alvos sejam a IL23/IL23R, podem vir 

a ser bastante eficazes na prevenção e progressão da doença (Brown, 2008). Estas suposições 

foram validadas em animais modelo (modelos de encefalomielite, artrite induzida pelo 

colagéneo), onde se demonstrou que a IL-23 reduz a inflamação, sugerindo que as variantes 

da IL23R associadas com a doença são pró-inflamatórias (WTCCC & AAASC, 2007). Em 

termos funcionais, foi descrito que bloqueios nas vias de acção da IL23R suprimiriam o 

desenvolvimento de doenças intestinais inflamatórias (Iwakura & Ishigame, 2006). Em 

humanos, os anticorpos anti-IL-12p40 bloqueiam as vias de acção da IL-12 e da IL-23 e são 

muitas vezes utilizados com sucesso na doença de Crohn′s (WTCCC & AAASC, 2007).  

1.7.3 ERAP1  

O ERAP1 (Endoplasmatic Reticulum-associated Aminopeptidase 1), localiza-se no 

cromossoma 5, locus 5q15 e pertence à subfamília das oxitocinases (Brionez & Reveille, 2008). 

Este gene codifica aminopeptidases transmembranares tipo II, que apresentam importantes 

funções imunológicas (WTCCC & AAASC, 2007) ao promoverem a clivagem dos receptores de 

citocinas pró-inflamatórias IL-1 (IL-1R2), IL-6 (IL-6Rα) e TNF (TNFR1) na superfície das 

células criando estados pró-inflamatórios (Cui et al. 2003; Brionez & Reveille, 2008). Assim 

sendo, variações genéticas que alterem a função do ERAP1 poderão ter efeitos pró-

inflamatórios através deste mecanismo (WTCCC & AAASC, 2007). Ao nível do RE, as 

aminopeptidases transmembranares tipo II parecem estar envolvidas no processamento 

(trimming) dos péptidos, para que estes exibam um “comprimento óptimo” e desse modo 

possam ser devidamente apresentados pelas moléculas HLA classe I às células T (Tremelling 

et al. 2007). Este processo inicia-se no citoplasma e termina no RE, quando os péptidos forem 

clivados através da extremidade N-terminal da cadeia polipeptídica (Fig. 12) (Brionez & 

Reveille, 2008). Pensa-se que o mecanismo de associação do ERAP1 com a EA seja baseado 

no facto de haver modificações durante a apresentação dos péptidos, que podem envolver 

formas anómalas do HLA-B27 (Brown, 2008).  
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Figura 12: Funções celulares do ERAP1.  

1. Inicialmente, as moléculas MHC classe I são processadas pela calnexina e calreticulina; 2. De 

seguida, surge interacção entre as moléculas adaptadoras tapasina, com a TAP1,2 e com as moléculas 

MHC classe I, cujo objectivo é o “carregamento” dos péptidos; 3. Segue-se o seu processamento e 

clivagem através da extremidade N-terminal por acção do ERAP1; 4. Todos estes processos culminam 

na produção de péptidos antigénicos, moléculas MHC classe I e complexos trimoleculares β2-

microglobulina, que após modificações adicionais no complexo de Golgi são transportados para a 

superfície celular (Adaptado de Brionez & Reveille, 2008). 

 

 

A utilização de animais modelo, Mus musculus knockout, com alterações do ERAP1 

demonstrou uma redução de expressão das moléculas MHC classe I, consequentemente, um 

declínio dos marcadores de superfície classe I e portanto, a diminuição da estabilidade, assim 

como uma débil apresentação dos antigénios estranhos na superfície celular (Brionez & 

Reveille, 2008). Concludentemente, foram detectados estados pró-inflamatórios nos animais.  

Num estudo realizado pelo WTCCC na população Britânica e Norte Americana, foram 

analisados vários SNPs relativos ao gene ERAP1, o rs30187, rs10050860 e rs2287987 

apresentaram os valores mais significativos (WTCCC & AAASC, 2007). O risco estimado para 
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o desenvolvimento de EA na população Norte Americana, associado ao rs2287987, ronda os 

26% (WTCCC & AAASC, 2007). Foram ainda detectadas associações do marcador rs2303138 

com a EA, o qual está localizado no gene LNPEP que se encontra a 127 kb da extremidade 3' 

do gene ERAP1. Este SNP parece estar em DL com outros marcadores do ERAP1 sugerindo-

se que a associação do LNPEP com a EA é apenas secundária (WTCCC & AAASC, 2007). 

Pimentel-Santos et al. (2009) efectuaram um estudo na população Portuguesa e demonstraram 

que o rs30187 é responsável por 9% do risco de desenvolvimento da doença. Em 2010, o 

rs30187 foi descrito por Brown, como marcador responsável pela redução da actividade das 

aminopeptidases promovendo o desencadear da EA (Brown, 2010). 

1.7.4 CYP2D6  

O gene CYP2D6 (Cytochrome P450 2D6 gene) localiza-se no cromossoma 22, locus 22q13.1, 

próximo do microssatélite CYP2D (Brown et al. 2000b) e foi associado com a EA (Beyeler et al. 

1996; Reveille, 2006). Cerca de 5-10% dos caucasianos apresentam o fenótipo “pm” (poor 

metabolizer) (Reveille, 2006). Este é herdado de forma autossómica recessiva e associa-se à 

perda de função do citocromo P450. Consequentemente, verifica-se uma metabolização 

deficiente dos xenobióticos, que pode aumentar a susceptibilidade à doença, promovendo a 

inflamação via células T (Rudwaleit et al. 2001). O fenótipo “pm” foi também associado a 

algumas situações patológicas como a esclerose sistémica (May et al. 1990), lúpus (Baer et al. 

1986), entre outras. Este fenótipo parece estar relacionado com pelo menos 15 variantes 

alélicas do CYP2D6, 75% dos quais são homozigóticos CYP2D6*04 (Brown et al. 2000b). 

Porém, o risco de desenvolvimento da doença em indivíduos heterozigóticos é muito reduzido 

(Pimentel dos Santos et al. 2007). Uma hipótese que se poderia levantar seria de que a baixa 

metabolização por parte do CYP2D6, de vários xenobióticos e de toxinas de plantas, poderia 

estar na base de efeitos pró-inflamatórios eventualmente críticos na fisiopatologia da EA 

(Reveille, 2006; Pimentel dos Santos et al. 2007). Alguns estudos sugerem que este gene embora 

aumente o risco para a EA, apenas contribua com uma reduzida percentagem para o risco 

global da doença (Brown et al. 2000b). 

1.7.5 “Desertos génicos”: Cromossomas 2p15 e 21q22 

O genoma Humano apresenta na sua constituição cerca de 1,5% de sequências codificantes e 

aproximadamente 25% de “desertos génicos” (Brown, 2010). Em comparação com as regiões 
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codificantes, os “desertos génicos”apresentam sequências com um baixo teor em GC 

(Guaninas/Citosinas) e uma menor conservação evolutiva (Brown, 2010). A conservação 

evolutiva destas sequências varia consideravelmente e correlaciona-se com a função mais ou 

menos importante dos genes aí presentes. As regiões mais conservadas destes “desertos” 

contêm uma elevada proporção de genes envolvidos na regulação do transcritoma, regulação 

do metabolismo e desenvolvimento esquelético/muscular, sugerindo-se que estas regiões 

apresentem efeitos biológicos importantes e não sejam consideradas “junk” DNA (Brown, 

2010). 

Estudos realizados identificaram e confirmaram a associação de duas regiões intergénicas, nos 

cromossomas 2p15 (23 kb) e 21q22 (11 kb) com a EA (Thomas & Brown, 2009; Brown, 2010). 

De forma a explicar os mecanismos por detrás destas associações, têm sido levantadas 

algumas hipóteses: 

- Efeitos epigenéticos que terão efeitos na expressão génica (Brown, 2010); 

- Existência de proteínas codificadas por genes nestas regiões cromossómicas que ainda 

não tenham sido identificadas (Brown, 2010); 

- Efeitos em elementos reguladores transcricionais (Brown, 2010); 

- DL com genes adjacentes (Thomas & Brown, 2009); 

- Efeitos no RNA não codificante que possam influenciar a expressão génica (Thomas & 

Brown, 2009). 

 

O locus 2p15 nunca tinha sido associado com outras doenças, todavia, o locus 21q22 tinha 

sido relacionado com a doença intestinal inflamatória em idade pediátrica (Thomas & Brown, 

2009). Futuramente, será interessante caracterizar o RNA não codificante presente nessas 

regiões através da determinação das suas sequências e da descrição dos seus efeitos funcionais 

na EA (Thomas & Brown, 2009; Brown, 2010). 
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CAPÍTULO II - OBJECTIVOS 

Este trabalho enquadra-se no âmbito de um projecto pioneiro realizado em Portugal 

Continental, cujo objectivo se centra na caracterização da base genética da EA. A 

investigação aqui proposta pretende debruçar-se sobre o estudo da distribuição de variantes 

dos genes HLA classe I e II, numa amostra que se pretende representativa da população 

Portuguesa de doentes com EA, por comparação com uma amostra controlo.  

O estudo da caracterização da base genética na EA teve como principais objectivos: 

− Avaliar as associações de susceptibilidade e protecção para a doença, através da 

análise individual de alelos correspondentes aos genes do HLA classe I (-A; -B; -Cw) 

e II (-DRB1; -DQB1) através de comparações caso-controlo; 

− Investigar as associações entre a EA e os haplotipos MHC estendidos (HLA- 

A/B/Cw/DRB1/DQB1) contendo a especificidade HLA-B27; 

− Estabelecer possíveis correlações de risco/protecção entre os diferentes alelos (classe I 

e II) e haplotipos HLA-B27 com algumas variáveis clínicas; 

− Determinar a distribuição e frequência dos subtipos HLA-B27 na população de 

doentes e controlos, e assim estabelecer possíveis correlações entre estes 

polimorfismos e a EA na população Portuguesa. 

 

Uma vez que a presente investigação se desenrola no âmbito curricular do 2º Ciclo em 

Genética Molecular, Comparativa e Tecnológica, foram igualmente estabelecidos como 

objectivos: 

− Adquirir e expandir o conhecimento teórico e prático na área de genética molecular 

aplicada à investigação científica; 

− Compreender e aperfeiçoar algumas técnicas laboratoriais, nomeadamente, preparação 

de amostras e soluções, extracção e quantificação de DNA, PCR-rSSOP, 

sequenciação, entre outras; 
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− Elaborar uma pesquisa crítica da literatura sobre o estado da arte na genética da 

Espondilite Anquilosante; 

− Desenvolver competências na utilização de ferramentas bioinformáticas com interesse 

na investigação científica e no diagnóstico clínico; 

− Aplicar a análise estatística aos resultados práticos de forma a estudar a associação 

entre as distribuições haplotípicas e alélicas dos polimorfismos entre os dois grupos 

em estudo.  
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CAPÍTULO III – MATERIAL E MÉTODOS 

No presente capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados, que estiveram na 

base dos processos de obtenção de resultados, durante a concretização da fase experimental 

deste trabalho de investigação. Com o intuito de ajudar a compreender o processo 

metodológico aplicado, bem como os mecanismos subjacentes, será efectuada uma breve 

introdução para cada ponto que se segue. É de referir que os protocolos aqui descritos são 

utilizados no laboratório de Genética Molecular do Centro de Histocompatibilidade do Sul 

(CHS). 

 

3.1 AMOSTRAS POPULACIONAIS EM ESTUDO 

Neste trabalho de investigação foi realizado um estudo do tipo caso-controlo que incluí 

amostras de 377 indivíduos: 188 casos e 189 controlos. Todas as amostras estudadas foram 

utilizadas com conhecimento e consentimento prévios por parte dos indivíduos. 

3.1.1 População com EA  

O Recrutamento de doentes com EA foi efectuado em vários centros de reumatologia 

nacionais segundo os critérios de Nova Iorque modificados, 1984 (Anexo I). Foram avaliados 

188 doentes, 118 homens e 70 mulheres. 

3.1.2 População controlo 

Na população controlo foram analisados 189 indivíduos, saudáveis da mesma etnia, sem 

espondilartrites associadas, recrutados a partir do Centro Nacional de Dadores de Células de 

Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão (CEDACE), com idade média de 35.9 (± 

11.1). 
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3.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

3.2.1 Preparação das amostras de sangue periférico  

- Foram colhidos de cada indivíduo cerca de 5 a 10 ml de sangue periférico total, através de 

uma técnica padronizada de colheita intravenosa, para tubos contendo uma solução de 

EDTA. Procedeu-se à sua etiquetagem; 

- De forma a evitar a coagulação do sangue, os tubos foram agitados recorrendo à inversão, 

e mantidos à temperatura ambiente durante algumas horas; 

- As amostras de sangue, uma vez no contexto laboratorial, submeteram-se à centrifugação 

durante 10 minutos a 2500 rotações por minuto (rpm), na centrífuga Beckman Coulter 

Allegra 25 R Centrifuge; 

- Após este processo, recolheu-se o plasma sanguíneo para eppendorfs de 2 ml devidamente 

etiquetados para futuras análises proteómicas; 

- Os tubos de colheita contendo os eritrócitos e os leucócitos foram fechados e protegidos 

com parafilme;  

- Tanto os eppendorfs com o plasma como os tubos de colheita foram guardados no 

congelador a -30ºC até o seu processamento. 

 

3.3 EXTRACÇÃO DO DNA GENÓMICO  

A extracção do DNA realizou-se através de dois métodos distintos, salting-out modificado e 

da plataforma automatizada ABBOTT m2000sp. 

3.3.1 Extracção por salting-out modificado 

A metodologia do salting-out constitui um método simples, barato e seguro, para a 

desproteinização de extractos celulares, com vista ao isolamento de DNA genómico (Miller et 

al. 1988). Este método permite obter DNA com integridade suficiente para a amplificação por 

PCR. Apesar de apresentar o inconveniente de ser necessário partir de um elevado número de 

células, para se obter uma quantidade de DNA manipulável (Miller et al. 1988). Para a 

extracção parte-se de um concentrado de células sanguíneas nucleadas contendo ainda 

eritrócitos que serão lisados por incubação com um tampão hipotónico. As proteínas celulares 
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são digeridas através da proteinase K, desidratadas e precipitadas por uma solução saturada de 

NaCl. O DNA em solução, é então precipitado por agitação em etanol absoluto e recolhido 

para uma solução aquosa, onde re-hidrata, ficando pronto a utilizar (Miller et al. 1988). 

 

Metodologia 

- Procedeu-se à transferência de cerca de 5 ml de sangue total contido em tubos de colheita 

para tubos de centrífuga cónicos de propileno (15 ml) com rolha; 

- Adicionou-se tampão de lise de eritrócitos ao tubo contendo o sangue total, até cerca de 1 

cm do topo; 

- Agitou-se suavemente por inversão e incubou-se durante 10 minutos à temperatura 

ambiente; 

- Centrifugou-se durante 10 minutos a 1400 rpm à temperatura ambiente; 

- Após centrifugação, rejeitou-se o sobrenadante; 

- Os passos supramencionados foram repetidos até se obter um pellet de células limpo (Fig. 

13A);  

- De seguida, ressuspendeu-se o pellet de células em 2 ml de tampão de lise nuclear com 

SDS 10% (30:2) e agitou-se com uma pipeta de Pasteur; 

- Juntou-se 1,5 ml de NaCl 6M e misturou-se através do vórtex; 

- Na hotte, adicionou-se 3 ml de clorofórmio, agitou-se fortemente e centrifugou-se durante 

10 minutos a 1800 g (Fig. 13B); 

- A fase aquosa foi retirada através de uma pipeta de Pasteur para um novo tubo cónico de 

15 ml identificado e adicionou-se 2 volumes de etanol absoluto. Agitou-se suavemente 

com movimentos rotacionais até serem visíveis os filamentos de DNA (Fig. 13C); 

- Centrifugou-se durante 10 minutos a 1500 rpm e rejeitou-se o sobrenadante; 

- Adicionou-se 5 ml de etanol a 70%, inverteu-se suavemente e centrifugou-se por 10 

minutos a 1500 rpm; 

- Rejeitou-se novamente o sobrenadante e retirou-se o excesso de álcool deixando-se secar 

ao ar; 

- O DNA foi então ressuspendido em 100-200 µl de tampão TE e guardado a 4 ºC, até ao 

seu processamento. 
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Figura 13: Extracção de DNA por salting-out modificado (A. 

Lise eritrocitária; B. Separação da fase aquosa e orgânica; C. 

Precipitação do DNA). 

 

3.3.2 Extracção através da plataforma automatizada ABBOTT m2000sp 

O m2000sp é um sistema automatizado utilizado para a preparação de amostras de ácidos 

nucleicos de origem animal. É possível processar até 48 amostras de cada vez, que deverão ter 

um volume mínimo de 1,5 ml (ABBOTT, 2005). A metodologia ABBOTT m2000sp baseia-se 

na incubação de lisados de células nucleadas com sais quaternários de guanidina a 

micropartículas paramagnéticas com afinidade por ácidos nucleicos. A lavagem do debris 

celular é feita pela passagem de soluções de força iónica decrescente pela suspensão de 

micropartículas até à eluição final do DNA genómico (ABBOTT, 2005). 

 

Metodologia 

- Inicialmente, foi realizada a etiquetagem dos tubos de reacção, fazendo-se replicar os 

dados contidos nos tubos de colheita;  

- Os tubos de reacção foram colocados num suporte de 96 poços, seguindo-se a ordem pela 

qual os tubos de colheita foram aplicados nos suportes da ABBOTT m2000sp; 
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- Realizou-se a ressuspensão das amostras de sangue, com o auxílio de pipetas Pasteur, de 

forma a evitar a formação de coágulos e para que desse modo o sistema automatizado 

extraísse devidamente o DNA; 

- As partículas magnéticas e o tampão de lise foram adicionados pelo braço de 

manuseamento de líquidos às cuvetes de reacção;  

- De seguida, o braço de manuseamento de líquidos adicionou as amostras de sangue 

periférico às cuvetes de reacção. Durante a incubação, os ácidos nucleicos foram 

adsorvidos às partículas magnéticas no tampão de lise; 

- Depois de se realizar a incubação, os ímanes do subsistema de 1 ml (zona do íman) 

capturaram as partículas e o material não ligado foi aspirado pelo braço de manuseamento 

de líquidos para os resíduos; 

- Seguiu-se a remoção dos resíduos, e a transferência das amostras para uma zona não 

magnética onde foi adicionada a solução de lavagem. Posteriormente, as amostras foram 

transferidas para a zona do íman onde as partículas foram capturadas. O braço de 

manuseamento de líquidos aspirou a solução de lavagem para os resíduos e a lavagem foi 

continuamente repetida;  

- Depois da última lavagem e do tampão de eluição ser adicionado às cuvetes de reacção, o 

material ligado foi eluído das partículas; 

- Por fim, após incubação da eluição, as cuvetes de reacção foram transferidas para a zona 

do íman, onde o eluente que contém os ácidos nucleicos foi separado das partículas 

magnéticas e transferido para os tubos reacção que se encontravam na placa para serem 

posteriormente processados (ABBOTT, 2005).  

 

3.4 QUANTIFICAÇÃO DO DNA 

A espectrofotometria possibilita a realização de análises qualitativas e quantitativas com vista 

a avaliar a pureza e concentração do DNA, respectivamente. O grau de pureza do DNA é 

avaliado através da razão das absorvências (A260/A280) lidas no espectrofotómetro, existindo 

um intervalo padrão indicador da pureza do DNA [1,8-1,9]. Os valores inferiores serão 

indicadores de contaminação por proteínas e/ou substâncias aromáticas, valores superiores 

serão indicio de contaminação com RNA e/ou degradação do DNA genómico (Roche, 1998). 

Após extracção do DNA procedeu-se à sua quantificação através do espectrofotómetro 

Beckman Coulter DU 530 UV/ VIS Spectrophotometer, de forma a avaliar a sua concentração 
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e pureza. Este passo foi de extrema importância, uma vez que permitiu aferir se o DNA estava 

em boas condições para ser utilizado na investigação em curso. 

 

Metodologia 

- Ligou-se o espectrofotómetro, seleccionou-se o programa correspondente ao dsDNA e 

introduziu-se o factor de diluição (1:10); 

- Procedeu-se à sua calibração, colocando-se 50 µl de TE (Tampão de Eluição) numa cuvete 

para execução do “branco”; 

- Nesta sequência de procedimentos efectuou-se uma diluição de 1:10 em todas as amostras, 

pipetando-se 5 µl DNA e 45 µl de tampão TE para uma cuvete de quartzo; 

- Após calibração, realizaram-se as leituras correspondentes às quantificações individuais 

das amostras (doentes e controlos); 

- De acordo como os resultados quantitativos obtidos a partir da espectrofotometria e de 

forma a optimizar as reacções subsequentes foram realizadas diluições, para que todas as 

amostras apresentassem uma concentração final aproximadamente igual. As diluições 

foram efectuadas para todas as amostras de forma a obter um volume final de 150 µl e 

uma concentração final de 50 ng/µl. 

 

3.5 GENOTIPAGEM HLA POR PCR-RSSOP 

Para a genotipagem dos alelos HLA classe I (HLA-A, -B, -Cw) e classe II (HLA-DRB1, -

DQB1) realizou-se uma metodologia baseada na PCR que alia a tecnologia Luminex ao 

método de tipagem pela hibridização de sequências amplificadas com oligonucleotidos de 

sequência específica (One Lambda, Canoga Park, Cal, 2009). 

Inicialmente, a sequência HLA a caracterizar é amplificada por PCR com um conjunto de 

primers específicos para cada locus HLA. Um dos primers da PCR é biotinilado, o que lhe 

permite ser detectado utilizando estreptavidina conjugada de R-ficoeritrina (SAPE). O 

produto amplificado, é então desnaturado e re-hibridizado em condições restringentes de 

temperatura e força iónica com as sondas complementares de DNA conjugado com as micro-

esferas codificadas por fluorescência. O analisador de fluxo, LABScanTM100, classifica cada 

esfera e a intensidade de fluorescência da ficoeritrina em cada uma delas (One Lambda, 2009). 
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A atribuição da tipagem HLA baseia-se no padrão de reacção comparando com os padrões 

associados às sequências de genes HLA publicadas na literatura (One Lambda, 2009).  

Esta metodologia subdivide-se em quatro passos fundamentais, amplificação do DNA, 

electroforese em gel de agarose, desnaturação/neutralização e a hibridização/lavagem:  

3.5.1 Amplificação 

A mistura de reacção, contendo a amostra de DNA é incubada a 95ºC promovendo a 

separação das cadeias simples do DNA. À medida que a mistura arrefece as sequências alvo 

dos primers biotinilados ligam-se por complementaridade à região alvo do DNA. Por fim, 

para completar o ciclo, a DNA polimerase termoestável Thermus aquaticus (Taq) na presença 

de deoxinucleósidos trifosfato (dNTPs) em excesso vai estender os primers ligados ao longo 

da sequência alvo de modo a sintetizar uma cadeia de DNA biotinilado em 5`, denominado 

amplicão (Videira, 2001). O resultado é a grande amplificação das sequências de DNA 

delimitadas pelos dois primers utilizados na reacção. Cada n ciclos leva à produção de 2n 

moléculas de DNA (Videira, 2001). 

 

Metodologia 

- Procedeu-se ao descongelamento dos primers de amplificação e da D-mix;  

- A D-mix e os primers foram agitados no vórtex durante 15 segundos e, posteriormente 

misturados de acordo com os volumes indicados nas tabelas 1 e 2; 

- A mistura preparada foi submetida à agitação através do vórtex durante 15 segundos e 

subsequentemente, colocada no gelo; 

- De seguida, pipetaram-se 5 µl de DNA para o fundo de uma placa de PCR (de forma a 

obter um volume final de 13,5 µl por reacção de PCR); 

- A Taq polimerase foi adicionada à mistura de amplificação de acordo com os alelos HLA 

a amplificar (Tabela 1 e 2); 
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Tabela 1: Mistura de amplificação HLA-A/-B/-Cw. 

 

 

 Tabela 2: Mistura amplificação HLA-DRB1/-DQB1. 

 

 

- A mistura de amplificação foi agitada no vórtex durante alguns segundos e centrifugada 

na Microfuge® durante 5 segundos; 

- Dispensou-se 8,5 µl da mistura de amplificação em cada poço da placa; 

- A placa de PCR foi vedada com película de selagem e colocada no termociclador; 

- Executou-se o programa LABType PCR, apresentado na tabela 3;  

- Após a amplificação guardou-se a placa a 4ºC para uso imediato ou a -20ºC para uso 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Reacções D-mix (µl) Primers HLA-DRB1/DQB1 (µl) Taq polimerase (µl) 

1 6,9 1,7 0,035 

96 690 170 3,5 

Nº de Reacções D-mix (µl) Primers HLA-A/B/Cw (µl) Taq polimerase (µl) 

1 6,9 1,7 0,07 

96 690 170 7 
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Tabela 3: Programa LABType PCR. 

 

Passo Temperatura e tempo de incubação Nº de ciclos 

1 96ºC 03:00 1 

2 

96ºC 00:20 

5 60ºC 00:20 

72ºC 00:20 

3 

96ºC 00:10 

30 60ºC 00:15 

72ºC 00:20 

4 72ºC 10:00 1 

5 4ºC ∞ 1 

 

3.5.2 Electroforese em gel de agarose 

Após amplificação, o DNA estará em condições de ser utilizado no procedimento seguinte. 

No entanto, é recomendável testar 2 a 5 µl do DNA amplificado através da análise por 

electroforese em gel de agarose a 2%. A confirmação do produto amplificado antes do ensaio 

de hibridação assegura a produção de óptimos sinais. 

 

Metodologia 

- Para a execução deste procedimento, preparou-se um gel a 2% de agarose. Para isso, 

pesou-se 5 g de agarose, a qual se dissolveu em 250 ml de água desionizada e em 5 ml de 

tampão TAE 1× num balão de Erlenmeyer;  

- Procedeu-se à agitação e dissolução da agarose no microondas, misturando-se 

continuamente, até se obter uma solução perfeitamente homogénea sem partículas em 

suspensão; 
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- Preparou-se o suporte do gel, colocando-se os seladores e os pentes, de forma a obter um 

gel com “linhas” de poços, onde foram colocadas as amostras a analisar; 

- Após dissolução completa da agarose, a solução foi arrefecida em água corrente e em 

banho de gelo com agitação permanente, até ser possível o contacto com a mão (cerca de 

60ºC); 

- Adicionou-se 10 µl de BrEt (10 mg/ml) à solução anteriormente preparada e agitou-se 

novamente;  

- Verteu-se cuidadosamente a solução no suporte com o cuidado de eliminar as bolhas que 

eventualmente se tenham formado, deixando-se solidificar à temperatura ambiente durante 

aproximadamente 30 minutos; 

- Os pentes foram retirados cuidadosamente e o gel colocado numa tina de electroforese 

imerso em tampão (TAE 1×), localizado entre os dois eléctrodos posicionados 

paralelamente aos poços do gel; 

- Procedeu-se à deposição de 4 µl dos produtos de PCR nos poços do gel; 

- A tampa foi colocada e os eléctrodos orientados no sentido da migração. Ligou-se a fonte 

de alimentação e aplicou-se uma tensão de 200 V/cm durante 30 minutos (HLA classe I) 

ou 20 minutos (HLA classe II), permitindo a separação dos fragmentos amplificados; 

- Após electroforese, retirou-se o gel da tina e colocou-se sobre o transiluminador do 

sistema de digitalização Bio-Rad. Fechou-se a gaveta do transiluminador, ligaram-se os 

UV e procedeu-se à digitalização através do programa Gel Doc XR; 

- Por fim, o resultado foi documentado através da sua impressão na Sony UP-D897. 

3.5.3 Desnaturação/Neutralização 

Após o passo de amplificação, os amplicões são desnaturados quimicamente e neutralizados, 

de forma a originarem DNA em cadeia simples.  

 

Metodologia 

- Ligou-se o termociclador, seleccionou-se o programa “LABType hibrid” para 60ºC 

HOLD∞ e certificou-se que a tampa atingiu a temperatura apropriada; 

- Todos os reagentes (excepto o SAPE 100×) foram retirados do armazenamento para que 

atingissem a temperatura ambiente; 
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Tabela 4: Tabela resumo com os volumes dos reagentes utilizados 

na desnaturação/neutralização.  

 

 

 

 

 

- A placa amplificada foi colocada num suporte de plástico, dispensando-se 2,5 µl de 

tampão de desnaturação em cada poço, submeteu-se ao agitador vórtex (± 1800 rpm) e foi 

incubada à temperatura ambiente (20 a 25ºC) durante 10 minutos; 

- Após este período de tempo, colocou-se a placa num suporte frio e adicionou-se 5 µl de 

tampão de neutralização;  

- A placa foi novamente colocada no suporte de plástico e vortexou-se (± 1800 rpm), até a 

mistura de reacção passar de rosa a transparente ou amarelo claro. Recolocou-se 

novamente a placa no suporte frio, de forma a evitar a renaturação das cadeias de DNA. 

3.5.4 Hibridização/Lavagem 

Após desnaturação do DNA, a mistura de micro-esferas2 com marcação fluorescente 

(transportam sondas oligonucleótidas específicas para os alelos HLA) é adicionada. Os 

amplicões marcados com a biotina são detectados utilizando o SAPE e vão hibridizar com as 

sondas SSO (sequence specific oligonucleotide) que contêm a sequência alvo complementar, 

seguida de uma análise de fluxo LABScanTM (One Lambda, 2009). 

                                                           
2
 A mistura de micro-esferas inclui uma sonda de controlo negativo e uma de controlo positivo, sondas 

estas que transportam micro-esferas para subtracção de ruído de fundo não específico e para 

normalização dos dados brutos, para que seja possível ajudar a possível variação em quantidade de 

amostras e eficácia da reacção. As misturas de micro-esferas são pré-optimizadas para produtos de 

PCR particulares obtidos através da amplificação de DNA, utilizando as misturas de primers 

específicas para o locus de HLA a determinar (One Lambda, 2009). 

 

Reagentes Volume por reacção (µl) 

Tampão Desnaturação 2,5 (solução stock) 

Tampão Neutralização 5,0 (solução stock) 
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Metodologia 

- Preparou-se a mistura (micro-esferas + tampão de hibridização) conforme a tabela 5. 

Ainda no suporte frio, dispensou-se 19 µl da mistura na placa. Colocou-se a película de 

selagem e passou-se pelo vórtex (± 1800 rpm); 

 
 

Tabela 5: Tabela resumo com os volumes dos reagentes utilizados na hibridização. 

 

 

- Após a realização dos procedimentos supramencionados, incubou-se a mistura de reacção 

a 60ºC no termociclador durante 15 minutos; 

- De seguida, colocou-se a placa no suporte frio de placas, retirou-se a película de selagem e 

adicionou-se rapidamente 65 µl de tampão de lavagem a cada poço;  

- Procedeu-se à centrifugação da placa na Allegra® X-12, durante 5 minutos a 1200 g. Após 

centrifugação colocou-se a placa no suporte de plástico e removeu-se o tampão de 

lavagem; 

- Repetiu-se a lavagem, a centrifugação e a remoção do tampão de lavagem; 

- Preparou-se a solução SAPE conforme a tabela 5, e dispensou-se 20 µl para cada poço. A 

placa foi selada e submetida ao vórtex (± 1800 rpm); 

- Incubou-se a 60ºC no termociclador durante 5 minutos, promovendo-se a ligação dos 

amplicões biotionalados com o SAPE; 

Reagentes Volume por reacção (µl) Volume por placa (µl) 

M
is

tu
ra

 d
e 

es
fe

ra
s 

HLA-A 

1,8 180 

HLA-B 

HLA-Cw 

HLA-DRB1 

HLA-DQB1 

Tampão de lavagem 65 (solução stock) - 

Tampão SAPE 20 2000 

SAPE concentrado (100×) 0,20 20 
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- Após incubação, retirou-se a película de selagem e adicionou-se 65 µl de tampão de 

lavagem a cada poço; 

- A placa foi centrifugada durante 5 minutos a 1200 g e de seguida, removeu-se o tampão 

de lavagem; 

- Adicionou-se 55 µl tampão de lavagem a cada poço e passou-se a placa pelo vórtex (± 

1800 rpm); 

- Por fim, transferiu-se o conteúdo da placa de reacção para uma placa de leitura; 

- A placa foi mantida no escuro a 4ºC até ser colocada no LABScanTM 100 para ser lida 

(Fig. 14). De forma a obter melhores resultados, as amostras devem ser lidas logo que 

possível na plataforma Luminex®. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Leitura das amostras na plataforma Luminex®: A1 a H1… A12 a H12 

(Adaptado de One Lambda, 2009). 

 

3.6 SEQUENCIAÇÃO 

A sequenciação completa das regiões codificantes dos genes é a forma mais exacta de 

caracterizar a complexidade genética e a diversidade alélica dos genes do HLA no MHC. 

Neste trabalho de investigação os indivíduos HLA-B27 foram tipados ao nível alélico por 

sequenciação dos exões 2 e 3, com vista a determinar o seu subtipo. Para este fim, recorreu-se 

ao protocolo e à química subjacente aos kits de sequenciação HLA Protrans S1, que contém 

primers de amplificação por PCR locus-específico (LSA) para o gene HLA-B. 
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3.6.1 Amplificação 

 

Metodologia 

- Os primers de amplificação Protrans para o locus HLA-B foram ressuspendidos em 14 µl 

de Master mix e 0,5 µl de Amplitaq Gold; 

- Numa placa de PCR foi colocado 150-200 ng de DNA; 

- De seguida, preparou-se a mix de primers ressupensos + Taq, que foi dispensada na placa 

de PCR que continha o DNA.  

- A placa de amplificação foi vedada, centrifugada e colocada num termociclador ABI 9700 

em emulação 9600, seleccionando-se o perfil de PCR Protrans-AMP (condições indicadas 

na Tabela 6); 

- Findo o PCR, executou-se uma electroforese em gel de agarose a 2% corado com brometo 

de etídeo em TAE 1×, com vista a avaliar o sucesso da amplificação; 

- Depois da amplificação, adicionou-se a cada reacção de PCR 3 µl de ExoSAP-IT e 

colocou-se novamente a placa no termociclador ABI 9700 sob o perfil Protrans-ExoSAP 

(Tabela 7); 

- Após digestão, os amplicões foram diluídos para 3-10 ng/µl. 
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Tabela 6: Programa Protrans-AMP PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Programa Protrans-ExoSAP PCR. 

 

 

Passo Temperatura e tempo de incubação Nº de ciclos 

1 95ºC 02:00 Hold 

2 

96ºC 00:40 

15 64ºC 01:00 

72ºC 02:00 

3 

96ºC 00:20 

15 60ºC 01:00 

72ºC 02:00 

4 

96ºC 00:20 

10 56ºC 01:00 

72ºC 02:00 

5 4ºC ∞ Hold 

Passo Temperatura Tempo Processo 

1 37ºC 15:00 Degradação dos primers e dNTP`s 

2 80ºC 15:00 Degradação enzimática 

3 4ºC ∞ Produtos de PCR prontos para sequenciar 
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3.6.2 Reacção de sequenciação 

 

Metodologia 

- Elaborou-se o esquema das reacções de sequenciação para o locus HLA-B. Para os genes 

HLA classe I é necessária a sequenciação dos exões 2 e 3 no sentido forward e reverse; 

- Numa placa de PCR colocou-se 2 µl de DNA diluído + 2 µl de água milliQ + 4 µl de 

primers de sequenciação + 2 µl de Mix BDT1.1 RR ABI; 

- A placa foi vedada e centrifugada durante 2 minutos a 1000 g; 

- Colocou-se a placa num termociclador ABI9700 sob modo de emulação 9600 e executou-

se o programa Protrans-Seq, apresentado na Tabela 8; 

 

Tabela 8: Programa Protrans-Seq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Purificação das reacções de sequenciação  

 

Metodologia 

- Pesou-se 1 g de Sephadex G50 para um Falcon de 50 ml e adicionou-se 12 ml de água 

milliQ. Misturou-se e deixou-se hidratar durante 30 minutos; 

- As colunas de filtro Protrans colocadas em tubos de 2 ml foram enchidas com o gel até 

três quartos do seu volume; 

Passo Temperatura e tempo de incubação Nº de ciclos 

1 96ºC 01:00 Hold 

2 

96ºC 00:10 

25 50ºC 00:05 

60ºC 04:00 

3 4ºC ∞ Hold 
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- Procedeu-se à centrifugação das mesmas durante 90 segundos a 2000 g; 

- Os tubos de 1,5 ml foram numerados com a identificação das amostras, colocando-se em 

cada tubo a coluna com o gel; 

- Pipetaram-se 10 µl de cada reacção de sequenciação para a coluna (sobre o centro da 

superfície em ângulo do gel); 

- As colunas foram centrifugadas durante 90 segundos a 2000 g; 

3.6.4 Preparação da placa de sequenciação e setup do ABI PRISM 3130 

 

Metodologia 

- Colocou-se 18 µl de água milliQ numa placa ABI Prism e 2 µl de produto de 

sequenciação de acordo com o esquema geral de trabalho; 

- A placa foi vedada com um ABI Prism Plate Septa 96 well e colocada num suporte 

carrosel da plataforma do sequenciador; 

- Procedeu-se à ligação do computador do ABI Prism 3130, da plataforma e da consola de 

controlo e aquisição de dados Genetic Analyser Data Collection Software v3.0; 

- Através dos comandos manuais disponíveis no software de controlo do sistema 

purgaram-se todos os canais de água milliQ existentes nos tubos e câmara do polímero do 

sistema; 

- Colocou-se o reservatório de polímero (previamente equilibrado à temperatura ambiente) 

no local adequado e com os comandos manuais encheram-se os canais e câmara de 

enchimento com polímero; 

- A lista de trabalho foi realizada, replicando-se a identificação de amostras módulo de 

amplificação e módulo de sequenciação para o esquema de setup da placa de trabalho; 

- O protocolo de corrida (SeqBDV1) e de análise foram adicionados nos respectivos 

campos; 

- Preparou-se 50 ml de tampão de electroforese 1×, com posterior colocação do mesmo, 

nos reservatórios do ânodo e cátodo até à marca. Colocou-se água milliQ nos restantes 

reservatórios. Montou-se novamente o sistema, fez-se a ligação à placa e iniciou-se a 

corrida. 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística dos resultados foi efectuada através dos seguintes softwares: 

ARLEQUIM v3.11 – O algoritmo EM (Expectation-Maximization), permitiu estimar os 

haplotipos mais frequentes nas duas populações em estudo, assim como, os DL entre os 

diferentes loci HLA nos doentes e controlos. O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi testado 

através do teste exacto pela cadeia de Markov, de forma a comparar as frequências 

genotípicas observadas e esperadas. 

Stata10.1 – Para comparações caso-controlo, efectuadas individualmente para alelos, 

haplotipos e subtipos B*27, realizou-se o teste exacto de Fisher (devido à reduzida dimensão 

da amostra), considerando um nível de significância de p <0,05, corrigido por Bonferroni (p 

<0,0007 no caso dos loci, p <0,0004 no caso dos haplotipos e p <0,007 no caso dos subtipos 

B*27). A correcção de Bonferroni altera o nível de significância (p) a fim de se evitarem erros 

derivados da análise estatística, e consiste em dividir o nível de significância escolhido (p 

<0,05) pelo número de testes realizados (75 no caso dos loci, 113 no caso dos haplotipos e 7 

no caso dos subtipos B*27).  

As regressões lineares foram utilizadas para estudar associações entre as características 

clínicas e genéticas, tratando-se de variáveis não categóricas (BASDAI, BASFI, BASMI, 

mSASSS, idade de início de sintomas). A regressão logística binomial foi utilizada para 

estudo de variáveis categóricas (uveíte e história familiar).  

Microsoft Excel 2007 – Realização e organização de base de dados, assim como cálculo das 

frequências alélicas, genotípicas e elaboração dos gráficos apresentados no capítulo IV. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos, após aplicação e optimização 

das várias metodologias utilizadas na execução deste trabalho de investigação. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE DOENTES 

Foram avaliados 188 doentes, 118 homens (62,8%) e 70 mulheres (37,2%) com idade média 

de 45,1 (± 13,5) anos e duração média da doença de 11,8 (± 10,5) anos. As informações 

clínicas foram obtidas a partir dos registos médicos dos doentes e encontram-se sumariadas na 

Tabela 9. 

Tabela 9: Caracterização clínica da população de doentes com EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Doentes 

Sexo, M:F (%) 118:70 (62,8:37,2) 

Idade (Média ± SD) 45,1 ± 13,5 

Idade de início sintomas (Média ± SD) 25,8 ± 10,5 

Idade de diagnóstico (Média ± SD) 33,4 ± 12,0 

Duração da doença (Média ± SD) 11,8 ± 10,5 

História Familiar (n (%)) 68 (37,4%) 

BASDAI (Média ± SD) 4,2 ± 2,3 

BASFI (Média ± SD) 4,1 ± 2,7 

BASMI (Média ± SD) 3,8 ± 2,5 

HAQAS (Média ± SD) 0,9 ± 0,6 

mSASSS (Média ± SD) 20,6 ± 23,7 

VS (Média ± SD) 20,5 ± 17,3 

Uveíte (n (%)) 65 (35,9%) 

 
BASDAI - Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; BASFI - Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index; BASMI - Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; HAQAS - Health 

Assessmment Questionnaire Ankylosing Spondylitis; mSASSS - modified Stoke Ankylosing Spondylitis 

Spinal Score; VS - Velocidade de Sedimentação. 
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4.2 AMPLIFICAÇÃO DE DNA 

As regiões correspondentes aos exões 2 e 3 dos genes HLA classe I (HLA-A, -B, -Cw), e a 

região correspondente ao exão 2 dos genes HLA classe II (HLA-DRB1, -DQB1), foram 

amplificadas por PCR.  

Os produtos de PCR foram submetidos a electroforeses em géis de agarose a 2% (p/v) e 

corados com brometo de etídeo (BrEt), de forma a comprovar a amplificação dos fragmentos 

de DNA de acordo com os loci HLA amplificados. Neste trabalho não foi utilizado um 

marcador molecular de peso conhecido uma vez que esta metodologia está estandardizada no 

laboratório de acolhimento. As figuras 15 a 19 são exemplos dos resultados obtidos na análise 

de 188 doentes e 189 controlos para os diferentes alelos HLA classe I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Separação por electroforese dos produtos amplificados por PCR em gel 

de agarose a 2% corados com BrEt. Os dois fragmentos correspondem aos exões 2 e 

3 da região HLA-A amplificada, e apresentam um peso molecular de 571 pb e 350 

pb, respectivamente. 
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Figura 16: Separação por electroforese dos produtos amplificados por PCR em gel 

de agarose a 2% corados com BrEt. Os dois fragmentos correspondem aos exões 2 e 

3 da região HLA-B amplificada, e apresentam um peso molecular de 590 pb e 340 

pb, respectivamente. 

 

 

 

  

 

 

Figura 17: Separação por electroforese dos produtos amplificados por PCR em gel 

de agarose a 2% corados com BrEt. Os dois fragmentos correspondem aos exões 2 e 

3 da região HLA-Cw amplificada, e apresentam um peso molecular de 590 pb e 370 

pb, respectivamente. 
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Figura 18: Separação por electroforese dos produtos amplificados por PCR em gel 

de agarose a 2% corados com BrEt. O fragmento observado corresponde ao exão 2 

da região HLA-DRB1 amplificada, e apresenta um peso molecular de 266 pb. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Separação por electroforese dos produtos amplificados por PCR em gel 

de agarose a 2% corados com BrEt. O fragmento observado corresponde ao exão 2 

da região HLA-DQB1 amplificada, e apresenta um peso molecular de 251pb. 
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4.3 PCR-RSSOP – BAIXA RESOLUÇÃO 

Como havia sido dito no capítulo III, a técnica de PCR-rSSOP permitiu a determinação de 

alelos correspondentes aos genes do HLA classe I (HLA-A, -B, -Cw) e II (HLA-DRB1, -

DQB1). 

Após a genotipagem, calcularam-se as frequências genotípicas e alélicas para os diferentes 

loci (tabelas 10 a 14) e as frequências relativas para os haplotipos (tabelas 19 a 21) em estudo. 

Nas tabelas 10 a 14 encontram-se descritas as análises estatísticas individuais para os 

diferentes loci através do teste exacto de Fisher (significância estatística, p <0,05) com 

correcção de Bonferroni (p <0,0007). O OR e o IC 95% foram calculados como medida de 

associação entre os diferentes loci e a EA.  

Os haplotipos, representados nas tabelas 19 a 21 foram estimados pelo algoritmo EM do 

software ARLEQUIM v3.11. A análise estatística efectuada para a comparação dos 

haplotipos entre o grupo de doentes e controlos foi o teste exacto de Fisher (significância 

estatística, p <0,05) com correcção de Bonferroni (p <0,0004). Nestes casos o OR e o 

respectivo IC 95% também foram calculados. De ressalvar, que o software ARLEQUIM 

v3.11 estimou a presença de 113 haplotipos B*27, apesar disso, apenas 28 foram 

considerados para o estudo (nenhum dos haplotipos não apresentados apresentou significância 

estatística - Anexo 2). Os DL entre os diferentes loci (HLA classe I e II) foram calculados 

através do algoritmo EM, deste mesmo software e encontram-se referenciados nas tabelas 15 

e 16. O estudo do equilíbrio de Hardy-Weinberg para os cinco locus de ambas as populações 

encontra-se descrito nas tabelas 17 e 18. 

As associações entre as características clínicas e genéticas foram calculadas através de 

regressões lineares e logísticas binomiais. As regressões lineares encontram-se referenciadas 

nas tabelas 24 a 28; 31 a 35. As regressões logísticas binomiais estão representadas nas 

tabelas 29 e 30.  

Na tabela 36 encontram-se descritas as análises estatísticas individuais para os diferentes 

subtipos B*27 através do teste exacto de Fisher (significância estatística, p <0,05) com 

correcção de Bonferroni (p <0,007); o OR e o IC 95% também foram calculados. 
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4.3.1 Distribuição da frequência dos alelos HLA classe I e classe II na população de doentes com EA e controlos 

 
Tabela 10: Distribuição das frequências dos alelos HLA-A na população Portuguesa de doentes e controlos. 
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HLA Doentes Controlos Análise Estatística 

HLA-A n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

01 25 12,8 6,65 28 14,8 7,41 0,776 0,890 0,51-1,56 

02 124 55,3 32,9 118 51,9 31,2 0,640 1,084 0,80-1,47 

03 39 19,7 10,4 32 16,4 8,47 0,385 1,251 0,77-2,05 

11 25 12,8 6,65 24 12,2 6,35 0,884 1,051 0,59-1,88 

23 14 6,91 3,72 15 7,94 3,97 1,000 0,936 0,45-1,97 

24 57 27,1 15,2 53 26,5 14,0 0,681 1,096 0,73-1,64 

25 4 2,13 1,06 4 2,12 1,06 1,000 1,005 0,25-4,05 

26 8 4,26 2,13 18 9,52 4,76 0,071 0,435 0,19-1,01 

29 7 3,72 1,86 10 5,29 2,65 0,625 0,698 0,26-1,85 

30 11 5,85 2,93 14 7,41 3,70 0,685 0,784 0,35-1,74 

31 15 6,91 3,99 3 1,59 0,79 0,004 5,194 1,49-18,1 

32 23 12,2 6,12 30 15,9 7,94 0,393 0,756 0,43-1,33 

33 10 5,32 2,66 3 1,59 0,79 0,055 3,415 0,93-12,5 

34 1 0,53 0,27 1 0,53 0,26 1,000 1,005 0,06-16,1 
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Continuação da análise de tabela 10, referente à distribuição das frequências dos alelos HLA-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA-A n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

36 0 0,00 0,00 1 0,53 0,26 1,000 0,334 0,01-8,24 

66 2 1,06 0,53 2 1,06 0,53 1,000 1,005 0,14-7,18 

68 11 5,85 2,93 21 11,1 5,56 0,103 0,512 0,24-1,08 

69 0 0,00 0,00 1 0,53 0,26 1,000 0,334 0,01-8,24 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao alelo mais frequente na população doente e controlo e o valor de p com significância estatística antes 

de se fazer a correcção de Bonferroni. 
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Tabela 11: Distribuição das frequências dos alelos HLA-B na população Portuguesa de doentes e controlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA Doentes Controlos Análise Estatística 

HLA-B n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

07 10 5,32 2,66 10 5,29 2,65 1,000 1,005 0,41-2,45 

08 19 10,1 5,05 5 2,65 1,32 0,003 3,970 1,47-10,8 

13 2 1,06 0,53 3 1,59 0,79 1,000 0,668 0,11-4,03 

14 15 7,98 3,99 16 8,47 4,23 1,000 0,940 0,46-1,93 

15 14 7,45 3,72 8 4,23 2,12 0,202 1,789 0,74-4,32 

18 15 7,98 3,99 8 4,23 2,12 0,144 1,922 0,80-4,59 

27 197 100 52,4 196 100 51,9 0,884 1,022 0,77-1,36 

35 21 11,2 5,59 18 9,52 4,76 0,626 1,183 0,62-2,26 

37 1 0,53 0,27 4 2,12 1,06 0,373 0,249 0,03-2,24 

38 5 2,66 1,33 11 5,82 2,91 0,205 0,450 0,15-1,31 

39 5 2,66 1,33 6 3,17 1,59 1,000 0,836 0,25-2,76 

40 7 3,72 1,86 2 1,06 0,53 0,107 3,566 0,74-17,3 

41 5 2,66 1,33 6 3,17 1,59 1,000 0,836 0,25-2,76 

42 0 0,00 0,00 1 0,53 0,26 1,000 0,335 0,01-8,26 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

56 

  

 

Continuação da análise de tabela 11, referente à distribuição das frequências dos alelos HLA-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HLA-B n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

44 16 8,51 4,26 22 11,6 5,82 0,406 0,719 0,37-1,39 

45 3 1,60 0,80 2 1,06 0,53 0,686 1,512 0,25-9,11 

47 1 0,53 0,27 4 2,12 1,06 0,373 0,249 0,03-2,24 

49 7 3,72 1,86 17 8,99 4,50 0,060 0,403 0,17-0,983 

50 5 2,66 1,33 7 3,70 1,85 0,773 0,714 0,22-2,27 

51 13 6,91 3,46 14 7,41 3,70 1,000 0,931 0,43-2,01 

52 0 0,00 0,00 2 1,06 0,53 0,499 0,200 0,01-4,18 

53 2 1,06 0,53 1 0,53 0,26 0,624 2,016 0,18-22,3 

57 5 2,66 1,33 9 4,76 2,38 0,420 0,553 0,18-1,67 

58 8 3,72 1,86 2 1,06 0,53 0,063 4,087 0,86-19,4 

73 1 0,53 0,27 3 1,59 0,79 0,624 0,333 0,03-3,22 

78 0 0,00 0,00 1 0,53 0,26 1,000 0,335 0,01-8,26 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao alelo mais frequente na população doente e controlo e o valor de p com significância estatística antes 

de se fazer a correcção de Bonferroni. 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

57 

  

 

Tabela 12: Distribuição das frequências dos alelos HLA-Cw na população Portuguesa de doentes e controlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA Doentes Controlos Análise Estatística 

HLA-Cw n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

01 70 37,2 18,6 63 33,3 16,7 0,505 1,144 0,79-1,66 

02 121 60,1 32,2 117 57,1 30,9 0,754 1,059 0,78-1,44 

03 10 5,32 2,66 10 5,29 2,65 1,000 1,005 0,41-2,45 

04 28 14,9 7,45 23 12,2 6,08 0,471 1,242 0,70-2,20 

05 16 7,98 4,26 19 8,99 5,03 0,730 0,840 0,43-1,66 

06 15 7,45 3,99 25 13,2 6,61 0,143 0,587 0,30-1,13 

07 62 31,9 16,5 52 26,9 13,8 0,311 1,238 0,83-1,85 

08 16 8,51 4,26 15 7,94 3,97 0,857 1,076 0,52-2,21 

12 16 8,51 4,26 23 12,2 6,08 0,324 0,686 0,36-1,32 

14 6 3,19 1,60 5 2,65 1,32 0,772 1,210 0,37-4,00 

15 8 4,26 2,13 9 4,76 2,38 1,000 0,891 0,34-2,34 

16 6 3,19 1,60 10 5,29 2,65 0,450 0,597 0,21-1,66 

17 2 1,06 0,53 7 3,70 1,85 0,177 0,283 0,06-1,37 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao alelo mais frequente na população doente e controlo. 
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Análise das tabelas 10 (HLA-A), 11 (HLA-B) e 12 (HLA-Cw) 

No locus HLA-A, constatou-se que o HLA-A*02 é o alelo mais frequente, exibindo uma 

frequência alélica de 32,9% nos doentes e 31,2% nos controlos. Por outro lado, os alelos 

HLA-A*36 e HLA-A*69 apresentam frequências alélicas nulas nos doentes, existindo apenas 

na população controlo, com uma frequência alélica de 0,26% em ambos os casos. Observou-

se uma sobre-representação do alelo HLA-A*31 (p=0,004; OR=5,194; IC 95% [1,49-18,1]) 

nos doentes relativamente aos controlos, que se afigura significativa nesta avaliação. 

Considerando-se contudo, a correcção de Bonferroni efectuada (p <0,0007), verifica-se que na 

realidade o valor de p encontrado não é significativo. Só existiria uma diferença 

estatisticamente significativa, entre os casos e os controlos para o A*31, se o valor de p obtido 

no teste exacto de Fisher fosse inferior ao valor p obtido após a correcção de Bonferroni, uma 

vez que esta condição não se verificou, não parecem existir alelos HLA-A capazes de conferir 

susceptibilidade ou protecção para a EA na nossa população. 

Como seria de esperar no locus HLA-B, o alelo mais frequente é o HLA-B27 exibindo uma 

frequência alélica de 52,4% nos doentes e 51,9% nos controlos. Este resultado é consequência 

da selecção não aleatória dos grupos em estudo (doentes e controlos), que continham a 

especificidade B*27. Os alelos HLA-B*42, HLA-B*52 e HLA-B*78 apresentaram uma 

frequência alélica nula no grupo de doentes, existindo-se apenas na população controlo, com 

frequências alélicas de 0,26%, 0,53% e 0,26%, respectivamente. Observou-se uma sobre-

representação do alelo HLA-B*08 (p=0,003; OR=3,970; IC 95% [1,47-10,8]) nos doentes 

relativamente aos controlos, apresentando também, à semelhança do locus A*26, um valor de 

p aparentemente significativo. Do mesmo modo, após a correcção de Bonferroni (p <0,0007), 

constata-se que tal não acontece. Por este motivo, não parecem, uma vez mais, existir alelos 

HLA-B capazes de conferir susceptibilidade ou protecção para a doença na população 

Portuguesa.  

No locus HLA-Cw, constatou-se que o alelo mais frequente é o HLA-Cw*02, exibindo uma 

frequência alélica de 32,2% nos doentes e 30,9% nos controlos, não existindo alelos que 

confiram risco ou protecção para a doença na nossa população. 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, realizaram-se gráficos representativos 

da distribuição dos diferentes alelos para o HLA-A (Fig.20) e HLA-B (Fig.21) na população 
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Portuguesa de doentes e na população controlo, uma vez que foram os únicos loci que 

apresentaram aparentes associações de susceptibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Representação gráfica da distribuição das frequências dos alelos HLA-A na 

população Portuguesa de doentes com EA e na população controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Representação gráfica da distribuição das frequências dos alelos HLA-B na 

população Portuguesa de doentes com EA e na população controlo. 

* Significância estatística, sem considerar a correcção de Bonferroni 

* 

* Significância estatística, sem considerar a correcção de Bonferroni 

* 
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Tabela 13: Distribuição das frequências dos alelos HLA-DRB1 na população Portuguesa de doentes e controlos. 

 

HLA Doentes Controlos Análise Estatística 

HLA-DRB1 n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

01 64 31,9 17,0 55 28,0 14,6 0,370 1,205 0,81-1,78 

03 33 17,6 8,78 24 12,7 6,35 0,218 1,419 0,82-2,45 

04 66 32,9 17,6 64 30,7 16,9 0,847 1,045 0,72-1,52 

07 45 21,8 11,9 48 24,3 12,7 0,825 0,935 0,60-1,44 

08 15 7,98 3,99 10 5,29 2,65 0,318 1,529 0,68-3,45 

09 4 2,13 1,06 3 1,59 0,79 0,725 1,344 0,30-6,05 

10 3 1,60 0,80 2 1,06 0,53 0,686 1,512 0,25-9,11 

11 46 22,9 12,2 43 20,6 11,4 0,736 1,086 0,70-1,69 

12 3 1,60 0,80 3 1,59 0,79 1,000 1,005 0,20-5,02 

13 47 22,9 12,5 65 30,7 17,2 0,082 0,688 0,46-1,03 

14 13 6,91 3,46 13 6,35 3,44 1,000 1,006 0,46-2,20 

15 28 14,3 7,45 36 17,9 9,52 0,361 0,764 0,46-1,28 

16 9 4,79 2,39 12 5,82 3,17 0,659 0,748 0,31-1,80 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao alelo mais frequente na população doente e controlo. 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

61 

  

 

Tabela 14: Distribuição das frequências dos alelos HLA-DQB1 na população Portuguesa de doentes e controlos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA  Doentes Controlos Análise Estatística 

HLA-DQB1 n Freq Gen (%) Freq Ale (%) n Freq Gen (%) Freq Ale (%) p value OR [IC 95%] 

02 72 34,6 19,2 69 33,3 18,3 0,780 1,061 0,74-1,53 

03 115 51,6 30,6 120 52,4 31,8 0,753 0,947 0,70-1,29 

04 13 6,38 3,50 9 4,76 2,38 0,397 1,468 0,62-3,48 

05 110 50,5 29,3 94 43,9 24,9 0,190 1,249 0,91-1,72 

06 66 30,9 17,6 86 38,6 22,8 0,085 0,723 0,51-1,03 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao alelo mais frequente na população doente e controlo. 
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Análise das tabelas 13 (HLA-DRB1) e 14 (HLA-DQB1) 

Relativamente ao HLA-DRB1, o DRB1*04 é o alelo mais prevalente na população de doentes 

exibindo uma frequência alélica de 17,6%. Já na população controlo, o DRB1*13 apresenta a 

frequência alélica mais elevada (17,2%).  

No que diz respeito ao HLA-DQB1, observou-se que o alelo mais frequente é o HLA-

DQB1*03, apresentando frequências alélicas de 30,6% nos doentes e 31,8% nos controlos. 

Não se verificaram sobre-representações de alelos, capazes de se reflectir em análises 

estatísticas significativas, ou seja, não se identificaram alelos nestes loci capazes de conferir 

risco ou protecção para a doença na população Portuguesa. 

Em suma, a distribuição alélica parece fazer-se de forma uniforme nos dois sub-grupos em 

análise, doentes com EA e controlos. A título de curiosidade regista-se porém que não 

existem alelos HLA-A ou HLA-B exclusivos da população doente, contrariamente ao que se 

passa nos controlos. O mesmo não sucede quando se consideram os loci HLA-Cw, -DRB1 e -

DQB1.  
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4.3.2 Desequilíbrios de ligação entre loci em ambos os grupos 

Resultados estimados pelo algoritmo EM do software ARLEQUIM v3.11 para um nível de 

significância de p <0,05. 

 

Tabela 15: Estudo dos DL entre os vários locus da população 

doente. 

Locus 
p value 

A B Cw DRB1 DQB1 

A * 0,000 0,000 0,000 0,015 

B 0,000 * 0,000 0,000 0,002 

Cw 0,000 0,000 * 0,000 0,215 

DRB1 0,000 0,000 0,000 * 0,000 

DQB1 0,015 0,002 0,215 0,000 * 

 (*) Variável constante 

 

Tabela 16: Estudo dos DL entre os vários locus da população 

controlo. 

Locus 
p value 

A B Cw DRB1 DQB1 

A * 0,001 0,000 0,054 0,011 

B 0,001 * 0,000 0,000 0,006 

Cw 0,000 0,000 * 0,000 0,000 

DRB1 0,054 0,000 0,000 * 0,000 

DQB1 0,011 0,006 0,000 0,000 * 

 (*) Variável constante 

 

Estes resultados demonstram a existência de DL em ambas as populações:  

− Na população de doentes verifica-se a existência de DL entre todos os loci, excepto 

entre os loci HLA-Cw e HLA-DQB1.  

− Na população controlo verifica-se a existência de DL entre todos os loci, excepto entre 

os loci HLA-A e HLA-DRB1.  
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4.3.3 Estudo do equilíbrio de Hardy-Weinberg na população doente e controlo 

Estes resultados foram estimados pelo software ARLEQUIM v3.11, através do teste exacto da 

cadeia de Markov (significância estatística para p <0,05), de forma a averiguar se as 

frequências genotípicas observadas em cada locus se distribuíam de acordo com o número 

esperado pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

Tabela 17: Estudo do equilíbrio de Hardy-Weinberg entre os loci HLA classe I e II 

nos doentes. 

Loci Freq Genot Obs Freq Genot Esp p value 

HLA-A 0,824      0,841 0,303 

HLA-B 0,952       0,711 0,449 

HLA-Cw 0,936 0,823 0,000 

HLA-DRB1 0,894 0,881 0,605 

HLA-DQB1 0,739 0,756 0,069 

 

 

Tabela 18: Estudo do equilíbrio de Hardy-Weinberg entre os loci HLA classe I e II 

nos controlos. 

Loci Freq Genot Obs Freq Genot Esp p value 

HLA-A 0,868 0,853 0,844 

HLA-B 0,963 0,718 0,488 

HLA-Cw 0,937 0,841 0,000 

HLA-DRB1 0,868 0,878 0,478 

HLA-DQB1 0,730 0,754 0,860 

 

 

Os resultados das tabelas 17 e 18 indicam que apenas o locus HLA-Cw apresenta desvios do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, em ambas as populações (doentes e controlos), uma vez que é 

o único locus que apresenta significância estatística (p=0,000).   
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4.3.4 Distribuição da frequência dos haplotipos HLA-B27 na população de doentes com EA e controlos 

 

Tabela 19: Distribuição dos três haplotipos mais frequentes da população Portuguesa de doentes com EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 20: Distribuição dos três haplotipos mais frequentes da população controlo. 

 

 

 

 

 

 

Haplotipos Doentes Controlos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 n Freq Rel (%) n Freq Rel (%) p value OR [IC 95%] 

02/27/01/04/03 18 5,57 14 4,33 0,476 1,307 0,64-2,67 

02/27/02/01/05 18 5,57 0 0 0,000 39,06 2.34-651 

02/27/02/13/06 15 4,64 21 6,50 0,393 0,706 0,36-1,39 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes aos haplotipos mais frequentes na população doente e o valor de p com significância 

estatística antes de se fazer a correcção de Bonferroni. 

Haplotipos Doentes Controlos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 n Freq Rel (%) n Freq Rel (%) p value OR [IC 95%] 

02/27/02/13/06 15 4,64 21 6,50 0,393 0,706 0,36-1,39 

02/27/01/04/03 18 5,57 14 4,33 0,476 1,307 0,64-2,67 

24/27/02/04/03 14 4,33 12 3,72 0,695 1,180 0,54-2,59 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes aos haplotipos mais frequente na população controlo. 
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Tabela 21: Distribuição das frequências dos haplotipos comuns às duas populações em estudo (doentes e controlos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haplotipos Doentes Controlos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 n Freq Rel (%) n Freq Rel (%) p value OR [IC 95%] 

02/27/01/04/03 18 5,57 14 4,33 0,476 1,307 0,64-2,67 

02/27/02/13/06 15 4,64 21 6,50 0,393 0,706 0,36-1,39 

24/27/02/04/03 14 4,33 12 3,72 0,695 1,180 0,54-2,59 

03/27/02/11/03 7 2,17  6 1,86  0,788 1,176 0,39-3,53 

11/27/01/01/05 6 1,86 7 2,17 1,000 0,860 0,29-2,58 

26/27/02/11/03 2 0,62 1 0,31 0,623 2,016 0,18-22,3 

24/27/02/01/05 1 0,31 6 1,86 0,123 0,165 0,02-1,38 

02/27/02/11/03 1 0,31 10 3,10 0,011 0,098 0,01-0,77 

02/27/04/01/05 1 0,31 1 0,31 1,000 1,005 0,06-16,1 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao valor de p com significância estatística antes de se fazer a correcção de Bonferroni. 
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Análise das tabelas 19, 20 e 21 

Na presente investigação observou-se a presença de nove haplotipos comuns a ambos os 

grupos em estudo. Verificou-se que os haplotipos mais frequentes na população doente são o 

A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 e A*02/B*27/Cw*01/DRB1*04/DQB1*03, ambos 

com uma frequência relativa de 5,57% e que o haplotipo mais prevalente na população 

controlo é o A*02/B*27/Cw*02/DRB1*13/DQB1*06 (6,50%). 

Dentro do subgrupo de nove haplotipos comuns aos dois grupos, observou-se significância 

estatística para o haplotipo, A*02/B*27/Cw*02/DRB1*11/DQB1*03 (p=0,011; OR=0,098; 

IC 95% [0,01-0,77]) considerando o teste exacto de Fisher. Na realidade, não poderemos 

considerar este haplotipo como conferindo protecção para a doença porque perde a 

significância estatística, após a correcção de Bonferroni (p <0,0004).  

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, realizou-se um gráfico representativo 

da distribuição das frequências dos haplotipos comuns à população de doentes e controlos 

(Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Representação gráfica da distribuição dos haplotipos comuns a ambas as 

populações em estudo (doentes e controlos). 

* Significância estatística, sem considerar a correcção de Bonferroni 

* 
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Tabela 22: Distribuição das frequências dos haplotipos exclusivos da população de doentes com EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Haplotipos Doentes Controlos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 n Freq Rel (%) n Freq Rel (%) p value OR [IC 95%] 

02/27/02/01/05 18 5,57 0 0 0,000 39,06 2,34-651 

02/27/01/07/02 6 1,86 0 0 0,015 13,28 0,75-237 

31/27/02/07/02 6 1,86 0 0 0,015 13,28 0,75-237 

02/27/01/08/04 5 1,55 0 0 0,030 11,21 0,62-204 

03/27/02/04/03 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

01/27/02/11/03 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

02/27/07/07/05 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

02/27/07/15/06 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

24/27/02/04/02 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

24/27/02/07/02 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

32/27/01/01/05 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

01/27/07/03/02 4 1,24 0 0 0,061 9,145 0,49-171 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao valor de p com significância estatística antes de se fazer a correcção de Bonferroni. 
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Tabela 23: Distribuição das frequências dos haplotipos exclusivos da população controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haplotipos Doentes Controlos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 n Freq Rel (%) n Freq Rel (%) p value OR IC 95% 

02/27/02/07/02 0 0 10 3,10 0,002 0,047 0,00-0,80 

02/27/01/01/05 0 0 10 3,10 0,002 0,047 0,00-0,80 

68/27/02/04/03 0 0 6 1,86 0,031 0,076 0,00-1,36 

24/27/01/13/06 0 0 5 1,55 0,062 0,090 0,00-1,64 

32/27/02/04/03 0 0 5 1,55 0,062 0,090 0,00-1,64 

02/27/02/15/06 0 0 4 1,24 0,124 0,111 0,01-2,06 

32/27/06/07/02 0 0 4 1,24 0,124 0,111 0,01-2,06 

 
Nota: A negrito encontram-se os dados referentes ao valor de p com significância estatística antes de se fazer a correcção de Bonferroni. 
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Análise da Tabela 22 (Haplotipos exclusivos dos doentes) 

Na corrente investigação, verificou-se a existência de 55 haplotipos exclusivos da população 

de doentes (Anexo 2), apesar disso, apenas 12 (tomando-se em consideração o n≥4) foram 

considerados para análise (nenhum dos haplotipos não apresentados apresentou significância 

estatística). Neste subgrupo, constatou-se que o A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 é o 

haplotipo predominante, cuja frequência relativa é 5,57%.  

Os resultados obtidos com a aplicação do teste exacto de Fisher, evidenciaram significância 

estatística em 4 haplotipos deste subgrupo, como se encontra expresso na tabela 22. Após 

efectuar a correcção de Bonferroni (p <0,0004), verificou-se que o único haplotipo que 

mantém significância estatística é o A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 devendo por 

isso ser considerado como o único a conferir susceptibilidade para a EA na população 

Portuguesa. 

 

Análise da Tabela 23 (Haplotipos exclusivos dos controlos) 

No decorrer desta investigação, apenas 7 haplotipos exclusivos da população controlo foram 

considerados para análise (considerando-se apenas haplotipos com n≥4). Existem, no entanto, 

49 haplotipos exclusivos deste grupo populacional (nenhum dos haplotipos não apresentados 

apresentou significância estatística - Anexo 2). Para este subgrupo, verificou-se a existência de 

2 haplotipos predominantes: A*02/B*27/Cw*02/DRB1*07/DQB1*02 e A*02/B*27/ 

Cw*01/DRB1*01/DQB1*05, apresentando ambos a mesma frequência relativa (3,10%). 

Como se pode verificar pela análise da tabela 23, três haplotipos apresentavam significância 

estatística ao se aplicar o teste exacto de Fisher. A correcção de Bonferroni (p <0,0004) faz 

com que não seja possível identificar qualquer haplotipo com efeito de protecção em relação à 

EA na nossa população.  
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4.4 CORRELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS CLÍNICAS E GENÉTICAS 

Pretendemos nesta fase do estudo avaliar o potencial impacto dos factores genéticos (loci e 

haplotipos) em termos de manifestações fenotípicas da doença - Idade início de sintomas, 

actividade avaliada através do BASDAI, repercussão funcional avaliada através do BASFI e 

BASMI, repercussão radiológica avaliada através do mSASSS, a presença de uveíte e a 

história familiar. De forma a uniformizar todos os modelos, foram fixadas algumas variáveis 

clínicas, habitualmente o sexo, idade, duração da doença e a história familiar. 

4.4.1 Impacto dos diferentes loci (HLA-A, -B, -Cw, -DRB1 e -DQB1) 

 
Tabela 24: Modelo de regressão explicativo da Idade de Início de Sintomas. 

 

 

Tabela 25: Modelo de regressão explicativo do BASDAI. 

 

 

Idade início sintomas Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino 0,096 0,051 0,060 -0,004 0,196 

Idade 0,013 0,002 0,000 0,009 0,016 

História Familiar -0,068 0,051 0,182 -0,168 0,032 

B*18 -0,243 0,089 0,006 -0,418 -0,069 

Constante 2,671 0,089 0,000 2,496 2,846 

BASDAI Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino 1,156 0,343 0,001 0,478 1,834 

Idade 0,035 0,014 0,012 0,008 0,063 

Duração Doença -0,011 0,018 0,560 -0,047 0,026 

História Familiar 0,548 0,340 0,109 -0,123 1,220 

A*66 3,991 1,540 0,010 0,951 7,030 

DQB1*04 -2,200 0,677 0,001 -3,537 -0,863 

Constante 2,394 0,596 0,000 1,218 3,569 
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Tabela 26: Modelo de regressão explicativo do BASFI. 

 

 

Tabela 27: Modelo de regressão explicativo do BASMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASFI Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino 1,258 0,390 0,002 0,488 2,029 

Idade 0,039 0,016 0,013 0,008 0,070 

Duração Doença 0,041 0,021 0,057 -0,001 0,082 

História Familiar 0,253 0,387 0,514 -0,511 1,017 

A*24 -0,873 0,410 0,035 -1,683 -0,064 

DQB1*04 -2,796 0,778 0,000 -4,332 -1,260 

Constante 1,741 0,694 0,013 0,371 3,112 

BASMI Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino -0,036 -0,400 0,687 -0,208 0,137 

Idade 0,018 5,210 0,000 0,011 0,025 

Duração Doença 0,015 3,570 0,000 0,007 0,023 

História Familiar -0,129 -1,510 0,132 -0,297 0,039 

A*24 -0,280 -2,870 0,004 -0,472 -0,089 

A*29 0,523 2,740 0,006 0,148 0,897 

DQB1*04 -0,420 -2,030 0,043 -0,827 -0,014 

Constante 0,405 2,400 0,016 0,074 0,736 
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Tabela 28: Modelo de regressão explicativo do mSASSS. 

 

 

 

mSASSS Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino -1,263 0,144 0,000 -1,546 -0,980 

Idade 0,043 0,006 0,000 0,032 0,054 

Duração Doença 0,017 0,008 0,031 0,001 0,032 

História Familiar -0,118 0,139 0,394 -0,390 0,153 

A*23 -1,277 0,247 0,000 -1,761 -0,794 

A*30 -0,996 0,297 0,001 -1,577 -0,414 

B*07 -1,449 0,328 0,000 -2,092 -0,806 

B*13 1,225 0,475 0,010 0,294 2,156 

B*14 1,004 0,466 0,031 0,091 1,917 

B*37 1,453 0,639 0,023 0,200 2,706 

B*50 1,273 0,328 0,000 0,630 1,915 

B*57 -1,028 0,342 0,003 -1,699 -0,358 

B*58 0,664 0,269 0,014 0,136 1,191 

Cw*08 -2,018 0,484 0,000 -2,966 -1,070 

Cw*12 -1,122 0,248 0,000 -1,608 -0,636 

Cw*14 -1,096 0,384 0,004 -1,849 -0,343 

Cw*16 -1,284 0,361 0,000 -1,990 -0,577 

Cw*17 3,004 0,853 0,000 1,331 4,676 

DRB1*01 0,808 0,187 0,000 0,442 1,174 

DRB1*08 1,346 0,559 0,016 0,250 2,442 

DRB1*11 0,582 0,161 0,000 0,268 0,897 

DRB1*13 0,698 0,158 0,000 0,388 1,008 

DRB1*15 1,140 0,227 0,000 0,694 1,585 

DQB1*04 -1,550 0,515 0,003 -2,559 -0,540 

DQB1*05 -0,387 0,173 0,025 -0,726 -0,047 

Constante 0,601 0,282 0,033 0,049 1,154 
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Tabela 29: Modelo de regressão explicativo de Uveíte. 

Uveíte OR Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino 0,733 0,332 0,493 0,302-1,779 

Idade 1,066 0,021 0,001 1,027-1,107 

Duração da doença 1,013 0,025 0,603 0,965-1,064 

História familiar 2,891 1,329 0,021 1,174-7,117 

A*02 0,235 0,109 0,002 0,095-0,583 

A*33 0,075 0,094 0,039 0,006-0,879 

B*14 9,204 9,230 0,027 1,289-65,71 

B*44 5,928 4,519 0,020 1,331-26,41 

Cw*01 0,370 0,168 0,028 0,152-0,899 

Cw*04 0,062 0,050 0,000 0,013-0,297 

Cw*14 0,033 0,051 0,027 0,002-0,680 

DRB1*08 9,046 8,243 0,016 1,516-53,96 

 

 

Tabela 30: Modelo de regressão explicativo da História Familiar. 

História familiar OR Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino 2,461 0,910 0,015 1,193-5,080 

Idade 0,989 0,015 0,462 0,961-1,018 

Duração da doença 1,053 0,022 0,014 1,011-1,097 

A*31 0,162 0,141 0,037 0,029-0,897 

B*08 0,191 0,137 0,021 0,047-0,781 

DQB1*02 2,465 0,993 0,025 1,119-5,430 

 

 

A análise efectuada, aferida para as características clínicas consideradas mais relevantes 

(anteriormente mencionadas), colocaram em evidência que múltiplos alelos parecem 

influenciar as características fenotípicas da doença, como as tabelas 24 a 30 evidenciam. De 

realçar a influência do alelo DQB1*04 conferindo uma menor gravidade clínica, menor 

repercussão funcional e radiológica. Salienta-se igualmente a importância do alelo DRB1*08 

como factor de risco para uveíte.  



CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

75 

  

 

4.4.2 Impacto dos diferentes haplotipos 

As regressões logísticas binomiais efectuadas para explicar o impacto dos vários haplotipos, 

na presença de “Uveíte” e de “História Familiar”, não apresentaram resultados significativos e 

por isso não serão aqui apresentadas. 

 

Tabela 31: Modelo de regressão explicativo da Idade de Início de Sintomas. 

 

 

Tabela 32: Modelo de regressão explicativo do BASDAI. 

 

 

 

Idade Início Sintoma Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo 3,046 1,399 0,029 0,304 5,788 

Idade 0,356 0,050 0,000 0,258 0,453 

História Familiar -2,386 1,393 0,087 -5,117 0,345 

26/27/02/11/03 17,060 6,377 0,007 4,561 29,558 

32/27/02/15/02 -14,953 6,381 0,019 -27,460 -2,446 

01/27/07/13/06 -22,546 9,015 0,012 -40,216 -4,876 

32/27/07/04/03 23,944 8,988 0,008 6,327 41,560 

Constante 9,492 2,406 0,000 4,776 14,208 

BASDAI Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo 0,973 0,350 0,006 0,282 1,664 

Idade 0,035 0,014 0,016 0,007 0,063 

Duração Doença -0,012 0,019 0,514 -0,050 0,025 

História Familiar 0,388 0,344 0,261 -0,292 1,068 

02/27/01/08/04 -2,489 0,987 0,013 -4,437 -0,541 

24/27/02/13/06 -2,999 1,267 0,019 -5,500 -0,498 

Constante 2,382 0,608 0,000 1,181 3,584 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

76 

  

 

Tabela 33: Modelo de regressão explicativo do BASFI. 

 

 

Tabela 34: Modelo de regressão explicativo do BASMI 

 

 

BASFI Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo 1,202 0,387 0,002 0,438 1,966 

Idade 0,043 0,016 0,008 0,011 0,074 

Duração Doença 0,044 0,021 0,037 0,003 0,086 

História Familiar 0,192 0,389 0,623 -0,577 0,961 

24/27/02/04/03  -1,467 0,662 0,028 -2,774 -0,160 

31/27/02/07/02  -2,448 0,999 0,015 -4,421 -0,476 

02/27/01/08/04 -2,840 1,087 0,010 -4,985 -0,694 

24/27/02/04/02  -2,960 1,381 0,033 -5,686 -0,234 

Constante 1,422 0,677 0,037 0,085 2,759 

BASMI Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo -0,048 0,091 0,594 -0,226 0,129 

Idade 0,023 0,004 0,000 0,016 0,030 

Duração Doença 0,014 0,004 0,001 0,005 0,022 

História Familiar -0,104 0,088 0,237 -0,276 0,068 

02/27/02/13/06  0,411 0,156 0,008 0,105 0,717 

03/27/02/11/03  0,383 0,176 0,029 0,038 0,727 

24/27/02/01/05 0,941 0,420 0,025 0,117 1,765 

02/27/07/15/06  0,530 0,215 0,014 0,109 0,950 

03/27/01/01/05  0,592 0,223 0,008 0,154 1,030 

11/27/02/01/05 0,695 0,282 0,014 0,142 1,247 

02/27/01/08/03  0,754 0,362 0,037 0,045 1,464 

32/27/01/07/02  0,955 0,460 0,038 0,054 1,856 

33/27/04/12/03  1,233 0,424 0,004 0,402 2,064 

Constante -0,024 0,179 0,893 -0,375 0,327 
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Tabela 35: Modelo de regressão explicativo do mSASSS. 

 

 

Estes resultados demonstram que é possível identificar diferentes haplotipos que parecem 

exercer influência nas características fenotípicas da doença. Existe porém uma grande 

disparidade de haplotipos pelo que realçamos o A*02/B*27/Cw*01/DRB1*08/DQB1*04, que 

parece exercer um efeito de menor gravidade e menor repercussão funcional na doença de 

forma consistente.  

Reforça-se que todos os resultados apresentados têm de ser enquadrados em populações 

HLA-B27 positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mSASSS Coeficiente Erro Padrão p value [IC 95%] 

Sexo Feminino -0,979 0,162 0,000 -1,297 -0,661 

Idade 0,029 0,006 0,000 0,016 0,041 

Duração Doença 0,034 0,009 0,000 0,017 0,051 

História Familiar -0,300 0,156 0,055 -0,607 0,006 

02/27/02/11/03 -2,059 0,804 0,010 -3,636 -0,483 

02/27/01/08/04 -0,984 0,468 0,035 -1,901 -0,068 

01/27/02/11/03 0,973 0,464 0,036 0,064 1,883 

02/27/01/07/05 -2,473 0,792 0,002 -4,024 -0,921 

68/27/08/11/03 -2,593 0,802 0,001 -4,165 -1,021 

Constante 1,501 0,287 0,000 0,938 2,063 
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4.5 SEQUENCIAÇÃO – ALTA RESOLUÇÃO 

Para realização da alta resolução foi analisado um subgrupo aleatório de 138 doentes e 189 

controlos, todos HLA-B27. Na tabela 36 encontram-se representados os resultados relativos à 

sequenciação do B*27. Realizou-se uma metodologia estatística semelhante à anteriormente 

efectuada. Assim, para comparação dos diferentes subtipos entre a população de doentes e 

controlos, utilizou-se o teste exacto de Fisher (significância estatística, p <0,05), seguido da 

correcção de Bonferroni (p <0,007). O OR e o respectivo IC 95% também foram calculados. 

 

Tabela 36: Distribuição dos subtipos HLA-B27 na população Portuguesa de doentes com EA e na 

população controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 36, verifica-se que o subtipo predominante em ambos os grupos é o HLA-B*2705, 

com uma frequência de 79,7% nos doentes e 84,1% nos controlos. Por outro lado, constatou-

se que os subtipos B*2707, B*2708, B*2709 e B*2712 só se identificaram na população 

controlo. 

Neste caso, não se verificaram sobre-representações alélicas capazes de se reflectir em 

análises estatísticas significativas, e por esse motivo, não parecem existir subtipos HLA-B27 

capazes de conferir risco ou protecção para a EA na população Portuguesa. 

 

Subtipos Doentes Controlos Análise Estatística 

HLA-B27 (n=138) (n=189) p value OR IC 95% 

B*2702 26 (18,8%) 22 (11,6%) 0,082 1,762 0,95-3,26 

B*2704 2 (1,4%) 0 0,177 6,941 0,33- 146 

B*2705 110 (79,7%) 159 (84,1%) 0,309 0,741 0,42-1,31 

B*2707 0 2 (1,1%) 0,511 0,271 0,01-5,69 

B*2708 0 4 (2,1%) 0,141 0,149 0,01-2,79 

B*2709 0 1 (0,5%) 1,000 0,454 0,02-11,2 

B*2712 0 1 (0,5%) 1,000 0,454 0,02-11,2 
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Para uma melhor percepção dos resultados obtidos, realizou-se um gráfico representativo da 

distribuição dos diferentes subtipos HLA-B27 na população Portuguesa de doentes com EA e 

na população controlo (Fig.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Representação gráfica da frequência dos subtipos HLA-B27 presentes na 

população de doentes e controlo. 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A EA é uma doença reumática inflamatória crónica frequente, em que o componente 

hereditário parece assumir grande relevância. A importância dos factores genéticos radica em 

grande parte nos genes pertencentes ao MHC, em particular no HLA-B27. Estudos recentes 

vieram pôr porém, em evidência que outros genes MHC (HLA-B e não HLA-B) e não MHC 

poderão estar implicados quer na susceptibilidade quer nas manifestações fenotípicas da EA 

(Brown, 2010). O trabalho epidemiológico aqui apresentado está integrado num projecto de 

investigação em curso, que visa estudar a distribuição das variantes dos genes da região MHC 

- HLA classe I e II em pacientes Portugueses com EA. Nesta fase do trabalho, estudaram-se 

apenas doentes e controlos B*27 positivos, como referido.  

 

5.1 ALELOS HLA CLASSE I E II E A EA 

Na população Portuguesa foram descritos 18 alelos HLA-A, 26 alelos HLA-B e 13 alelos 

HLA-Cw. Verificou-se para ambos os grupos (doentes e controlos), que o A*02, A*24; B*27, 

B*35, B*44 e Cw*02, Cw*01 são os alelos HLA classe I mais frequentes, com uma 

distribuição homogénea nos dois grupos. Quanto aos genes HLA classe II, observaram-se 13 

alelos HLA-DRB1 e 5 alelos HLA-DQB1. O DRB1*04, DRB1*01 e DRB1*13; DQB1*03 e 

DQB1*05 apresentaram as maiores frequências alélicas em ambos os grupos, apresentando 

também uma distribuição homogénea.  

A distribuição alélica encontrada parece reflectir a influência genética que os povos de origem 

Árabe, Europeia e do norte de África exerceram na população Portuguesa, como foi referido 

por vários autores (Spínola et al. 2005, Arnaiz-Villena et al. 2009). 

O primeiro objectivo do trabalho consistia em avaliar a possível associação entre os diferentes 

alelos com a susceptibilidade e protecção para a doença. Como ficou evidente na análise dos 

resultados, a possível susceptibilidade conferida para a EA pelos alelos HLA-A*31 e HLA-

B*08 não se confirmou quando se tomou em consideração a correcção de Bonferroni. A 

reforçar esta constatação está o facto de estas associações não terem sido descritas noutras 

populações. De ressalvar porém que o B*08 já foi associado a artrite reumatóide em 

indivíduos Britânicos caucasianos (Armstrong et al. 1983); trata-se contudo de uma doença 
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reumática com características clínicas e um fundo genético muito diferente das 

espondilartrites. Uma forma de comprovar a existência de uma real associação entre estes 

alelos e a EA na nossa população, seria aumentar a dimensão da amostra. De forma 

complementar, para se atribuir um real efeito a estes alelos, independentemente da presença 

do B*27, estes resultados deveriam ser confirmados em populações sem a especificidade 

HLA-B27.  

Em suma, o estudo da distribuição alélica correspondente aos genes HLA classe I e II em 

estudo revelou que não existem loci associados com o risco ou protecção para a EA na 

população Portuguesa. Estudos efectuados na população Basca e numa população do Sul da 

Índia (Juan et al. 1998, Madhavan et al. 2002) para os alelos da classe II, também não identificaram 

associações de risco vs protecção. Todavia, alguns alelos HLA classe I e II têm sido associados 

com a EA noutras populações.  

Juan et al. (2004) efectuaram um estudo caso-controlo na população Basca e demonstraram 

que o A*2402 apresentava associações de susceptibilidade com a EA, independentemente da 

presença do HLA-B27.  

Em relação ao locus B, o HLA-B14 (B*1403) foi associado com a EA em populações 

Africanas, onde a doença e o HLA-B27 são pouco frequentes (Merino et al. 2005; Brown, 2008). 

O HLA-B*49 foi referenciado na população Mexicana (Vargas-Alarcon et al. 1994), como 

possível factor de susceptibilidade na EA e noutras espondilartrites em indivíduos B*27 

negativos. Estes investigadores propuseram a hipótese de que este antigénio apresentaria 

características de ligação muito similares ao HLA-B27 podendo induzir a resposta citotóxica 

promovendo deste modo o desencadear da doença (Vargas-Alarcon et al. 1994). Finalmente, 

existem também evidências da associação do HLA-B60 (B*4001) com a EA 

independentemente da presença do HLA-B27. Estas associações de susceptibilidade foram 

observadas em Europeus caucasianos e em Chineses-Taiwan (Brown, 2008; Brown et al. 2010). 

O HLA-Cw não tem sido descrito como possível factor de susceptibilidade para a doença, tal 

como aconteceu no presente estudo. Contudo, Alharbi et al. efectuaram um estudo na 

população do Kuwait e observaram associações de susceptibilidade entre os alelos Cw*02 e 

Cw*06 e a EA, não se excluindo contudo que essa associação estivesse na dependência da 

presença do HLA-B27 (Alharbi et al. 1996).  
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Os alelos HLA-DR*01 e DR*08 foram descritos como estando associados à EA na população 

Britânica (Brown et al. 1998b).  

Finalmente, em relação ao HLA-DQB1, Sanmarti et al. (1987) observaram a associação da 

EA com o alelo HLA-DQ*02, independentemente da presença do HLA-B27. 

A disparidade de resultados encontrados poderão ser naturalmente atribuídas às diferenças 

étnicas mas não se pode excluir diferenças em termos metodológicos subjacentes. Estudos 

multicêntricos envolvendo várias populações de grandes dimensões serão necessários para o 

estabelecimento de resultados mais consistentes.  

 

5.2 HAPLOTIPOS HLA E A EA 

A região MHC apresenta uma grande densidade de genes, muitos deles estão organizados em 

haplotipos em contínuos DL, por este motivo a detecção de associações individuais de alelos 

causadores de susceptibilidade ou protecção para determinada doença torna-se muito 

complicada (Fiorillo et al. 2003). Tendo esta noção em linha de conta, tentou-se neste ponto do 

trabalho identificar associações entre a EA e os haplotipos MHC estendidos (HLA-A; -B; -

Cw; -DRB1; -DQB1), contendo a especificidade HLA-B27. De acordo com os dados 

disponíveis na literatura, trata-se do primeiro estudo em que tal abordagem é efectuada. 

Identificou-se, como ficou demonstrado, um haplotipo como provável factor de risco para a 

EA: A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 (p=0,000), não tendo sido identificados 

haplotipos de protecção para a doença na nossa população.  

Os estudos prévios de haplotipos que foram realizados são realmente avaliações parciais 

dentro do MHC, o que torna difícil a comparação e discussão dos nossos resultados. Na tabela 

37 encontram-se referenciados os vários haplotipos identificados como possíveis factores de 

risco para a EA noutras populações. De seguida, serão efectuadas as comparações possíveis 

desses haplotipos com o que foi associado a susceptibilidade para a doença na população 

Portuguesa.  
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Tabela 37: Haplotipos HLA associados com a EA em diferentes populações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência Haplotipos  Origem 

Presente estudo (2010) A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05 Portugal 

Contu  et al. (1992) A*02/B*2705/Cw*02/DR*02 Sardenha 

Fiorillo et al. (2003) A*02/B*27/Cw*02/DR*16 Sardenha 

Kchir et al. (2009) B*27/DRB1*11/DQB1*03 Tunísia 

Sims et al. (2007b) B*27/DRB1*07 Grã-Bretanha 

López-Larrea et al. (1995b) B*2705/Cw*0102 Espanha; México 

López-Larrea et al. (1995b); Radhia et al. (2008) B*2705/Cw*02022 Espanha; México; Tunísia 

López-Larrea et al. (1995b); Radhia et al. (2008) B*2702/Cw*02022 Espanha; México; Tunísia 
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A população da Sardenha apresenta distribuições únicas de alelos, tendo por isso, sido alvo de 

vários estudos de associação. Contu et al. (1992) realizaram estudos de famílias nessa 

população identificando o HLA-B*2709, subtipo raramente associado à EA, mas que é 

relativamente frequente em indivíduos saudáveis. Este grupo descreveu o haplotipo estendido, 

A*02/B*2705/Cw*02/DR*02 como conferindo susceptibilidade para a doença. 

Posteriormente, outro haplotipo estendido, A*02/B*27/Cw*02/DR*16, foi identificado por 

Fiorillo et al. (2003), como conferindo susceptibilidade. Os alelos (A*02, Cw*02 e DR*16) 

são raramente representados em haplotipos que contenham o B*2709. Após análise destes 

dois haplotipos relativos à população da Sardenha verifica-se que o haplotipo de 

susceptibilidade referenciado na presente investigação, A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/ 

DQB1*05, apresenta uma combinação de alelos igual para o HLA classe I. Neste caso a única 

variação reside no alelo -DRB1, não sendo possível fazer comparações com os alelos relativos 

ao DQB1, uma vez que nas duas investigações supramencionadas a sua distribuição alélica 

não foi objecto de estudo.  

Realce-se a disparidade relativa dos alelos -DRB1 e -DQB1 nos vários estudos populacionais 

efectuados. Kchir et al. (2009) apontam o haplotipo B*27/DRB1*11/DQB1*03 como 

possível factor de susceptibilidade para a EA na população da Tunísia. Sims et al. (2007b) 

detectaram associações significativas entre a doença e o haplotipo: B*27/DRB1*07 na 

população Britânica. Saliente-se porém, que o HLA DRB1*01 foi referenciado na população 

Britânica como causador de susceptibilidade para a EA (Brown et al. 1998b). Seria assim 

curioso conhecer os haplotipos estendidos nessa população.  

Em relação à associação HLA-B/-Cw, os haplotipos B*27/Cw*01 e/ou B*27/Cw*02 têm sido 

descritos como muito frequentes em populações de doentes com EA Caucasianas (Gonzalez-

Roces et al. 1994; López-Larrea et al. 1995b; Radhia et al. 2008). López-Larrea et al. (1995b) 

detectaram associações dos haplotipos, B*2705/Cw*0102, B*2705/Cw*02022 e 

B*2702/Cw*02022 com a doença na população Espanhola e Mexicana. Estes resultados 

foram parcialmente replicados na população da Tunísia, em que Radhia et al. (2008) 

detectaram também os haplotipos - B*2702/Cw02022 e B*2705/Cw02022. Constatámos com 

interesse que a associação B*27/Cw*02 foi replicada na nossa população. Neste caso não se 

pôde fazer comparações por inteiro, uma vez que não se estudou a distribuição dos subtipos 
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HLA-B e HLA-Cw nos haplotipos. Será interessante num futuro próximo completar na nossa 

população o estudo por alta resolução destes alelos para uma melhor validação de resultados. 

Uma vez mais a razão para que haja tantas disparidades entre os haplotipos encontrados nos 

vários grupos populacionais poderá ser atribuída aos fundos genéticos dos diferentes grupos 

étnicos. Reforça-se a necessidade da realização de estudos multicêntricos com um número 

elevado de indivíduos para o esclarecimento da relação entre o HLA-B27 e restantes factores 

genéticos na etiopatogenia da EA. 

 

5.3 CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E GENÉTICAS 

Estudos recentes apontam para que as características fenotípicas da EA estejam intimamente 

relacionadas com as características genéticas. Os indivíduos que apresentam esta patologia 

apresentam variações inter-individuais acentuadas em termos de idade de início de sintomas, 

gravidade da doença, manifestações extra-articulares, resposta ao tratamento, entre outros (Wu 

et al. 2009). Pretende-se assim estabelecer possíveis correlações entre os diferentes alelos 

(HLA classe I e II) e haplotipos HLA-B27, com as variáveis clínicas que se consideraram 

relevantes estudar e anteriormente referidas (vidé capítulo IV).  

O alelo B*18 parece associar-se a início de sintomas em idade mais jovem, o DQB1*02 a 

história familiar, o B*14, B*44 e DRB1*08 à presença de uveíte. O A*60 e o DQB1*04 à 

maior e menor gravidade de doença, respectivamente. O A*24 parece diminuir os índices de 

repercussão funcional, BASFI e BASMI. Salientamos como dado de particular interesse que o 

DQB1*04 parece ser um alelo de “protecção” em relação à gravidade (correlação negativa 

com BASDAI), repercussão funcional (correlação negativa com BASFI e BASMI) e 

repercussão radiológica da doença (correlação negativa com mSASSS). Afigura-se 

igualmente interessante a associação entre os alelos B*14 e DRB1*08 com maior gravidade 

radiológica e a presença de uveíte. Não se encontra relatada na literatura nenhuma associação 

entre uveíte e gravidade radiológica que reforce estes dados de natureza genética. Seria 

interessante a realização de um estudo em que se investigue tal associação. 

Nenhuma das associações encontradas na população Portuguesa tinha sido descrita na 

literatura, com excepção da correlação positiva observada entre a uveíte e o DRB1*08. A 

associação do HLA-DRB1*08 com a ocorrência de uveítes agudas em indivíduos B*27 

positivos já tinha sido de facto descrita por Brown et al. (2008).  
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Noutras populações foram contudo estabelecidas algumas correlações interessantes de que 

relatamos alguns exemplos. Jaakkola et al (2006) observaram associações na população 

Finlandesa entre o HLA-DRB1*08 e a EA juvenil e o HLA-DRB1*03 e o início dos 

primeiros sintomas em idades mais avançadas. Brown et al. (1998b) e Lu et al. (2009) 

sugerem que o DR*07 parece associar-se com o início da EA em idades precoces. 

O DRB1*01 foi apontado como estando associado a formas esporádicas da doença em 

indivíduos B*27 negativos (Maksymowych et al. 2000).  

Lu et al. (2009) identifica o DR*07 como intimamente relacionado com o envolvimento 

articular periférico observado em muitos doentes.  

O DRB1*08 e o DQB1*06 foram descritos por Ward et al. (2009) como estando associados a 

gravidade radiológica.  

Em relação ao estudo dos haplotipos assume particular relevância o A*02/B*27/Cw*01/ 

DRB1*08/DQB1*04 que se correlaciona negativamente com o BASDAI, BASFI e mSASSS, 

ou seja, aparentemente confere “protecção” em relação a gravidade e repercussão funcional e 

radiológica da doença. Este haplotipo não parece porém influenciar favoravelmente o 

BASMI. Foram contudo identificados vários haplotipos que se associam a maior 

compromisso funcional avaliado pelo BASMI. Descrevem-se também dois haplotipos que se 

associam a início precoce de sintomas e de dois haplotipos que se associam a início mais 

tardio de sintomas. Não se verificaram associações entre os haplotipos em estudo e uveíte ou 

história familiar. Todos estes resultados carecem de validação em estudos subsequentes. 

Torna-se no entanto curioso, o facto do haplotipo de susceptibilidade encontrado na 

população Portuguesa (A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05) não influenciar as 

características fenotípicas da doença, relançando a ideia de que existem alelos e/ou haplotipos 

que parecem influenciar a susceptibilidade para a EA e outros que parecem influenciar as 

manifestações fenotípicas apresentadas pelos doentes. 

Os trabalhos encontrados na literatura sobre esta temática são muito escassos. Referimos o 

estudo de Lu et al. (2009), que demonstrou que o haplotipo A*33/B*58/Cw*10/DR*13 (ou 

17) estava altamente associado com anquilose óssea na população de Taiwan. Curiosamente, 

como se verifica este haplotipo não apresenta a especificidade HLA-B27. 
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5.4 DISTRIBUIÇÃO DOS SUBTIPOS HLA-B27 NA POPULAÇÃO PORTUGUESA 

O mecanismo exacto de especificidade do HLA-B27 na fisiopatologia da EA continua a ser 

desconhecido, existindo várias teorias explicativas, como já foi descrito (vidé capítulo I).  

Estudos realizados em diversas partes do mundo revelaram a existência de múltiplos subtipos 

HLA-B27, amplamente distribuídos pelas diferentes áreas geográficas (Pimentel dos Santos et 

al. 2007). A nível molecular, as sequências dos diferentes subtipos HLA-B27 diferem num 

número restrito de resíduos, frequentemente localizados na região peptide binding groove do 

C/F pocket (Brown, 2008). Por esta razão, nem todos os subtipos HLA-B27 exercem o mesmo 

grau de susceptibilidade no seio dos vários grupos étnicos e entre as diferentes 

espondilartrites seronegativas (Radhia et al. 2008). 

Uma vez que se trata de um estudo caso-controlo, investigou-se a distribuição e a frequência 

dos subtipos HLA-B27 em doentes com EA e indivíduos saudáveis Portugueses, analisando-

se a relação existente entre esses polimorfismos e a doença. A distribuição dos subtipos HLA-

B27 na população Portuguesa foi posteriormente comparada com outras populações do 

mundo (Tabela 38). Na população Portuguesa foram identificados sete subtipos HLA-B27: 

B*2702, B*2704, B*2705, B*2707, B*2708, B*2709 e B*2712. A distribuição dos subtipos 

HLA-B27 na nossa população demonstrou elevados níveis de variabilidade genética. No 

grupo de doentes, apenas foram observados três subtipos, B*2702 (n=26; 18,8%), B*2704 

(n=2; 1,4%) e B*2705 (n=110; 79,7%). De ressalvar que o subtipo B*2704 apenas foi 

detectado no grupo de doentes. No grupo controlo foram descritos seis subtipos HLA-B27, 

quatro dos quais eram exclusivos (B*2707, B*2708, B*2709 e B*2712) deste grupo.  

Na população Portuguesa verificou-se que o B*2702 e B*2705 são os subtipos mais 

frequentes, estando estes resultados em concordância com o que foi descrito por vários 

autores para populações Caucasianas de doentes com EA (Gonzalez-Roces et al. 1994, Paladini 

et al. 2005, Birinci et al. 2006, Radhia et al. 2008, Kchir et al. 2009). Não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos em estudo, e por esse motivo não parecem 

existir subtipos HLA-B27 capazes de causar susceptibilidade e/ou protecção para a EA na 

população Portuguesa. 

 



CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

88 

  

 

Tabela 38: Estudo comparativo da frequência dos subtipos HLA-B*27 em doentes com EA de diferentes áreas geográficas. 

   Subtipos HLA-B*27 - Casos (%) 

Referência Origem n 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2712 2713 2717 2719 2727 

Presente estudo (2010) Portugal Continental 138 18,8 - 1,4 79,7 - - - - - - - - - - 

Armas et al. (1999) Açores 32 3,1 - - 93,7 - - 3,1 - - - - - - - 

Gonzalez-Roces et al. (1994) Espanha 52 9,6 - - 90,4 - - - - - - - - - - 

Paladini et al. (2005) Itália Continental 56 27 - - 73 - - - - - - - - - - 

Paladini et al. (2005) Sardenha 36 3 - - 83 - 8 - - - - 6 - - - 

Radhia et al. (2008) Tunísia 121 47,1 0,83 0,83 47,1 - 3,31 - 1,19 - - - - - - 

Kchir et al. (2009) Tunísia 65 49,2 3,1 - 36,9 - 3,1 - - - 1,5 - 3,1 1,5 1,5 

Birinci et al. (2006) Turquia 38 26,3 - - 71,1 - - 2,6 - - - - - - - 

Liu et al. (2010) China (Wuhan) 172 0,6 5,8 69,2 23,8 - - - - - - 0,6 - - - 

Liu et al. (2009) China (Han) 130 - - 80,8 18,5 - - - - 0,8 - - - - - 

Lee et al. (2008) Coreia 266 - - 8,3 91,7 - - - - - - - - - - 

Chen et al. (2007) Taiwan 197 - - 96,9 2 1 - - - - - - - - - 

Gonzalez-Roces et al. (1997) Senegal 12 8 25 - 67 - - - - - - - - - - 

Gonzalez-Roces et al. (1997) Ameríndios (Mestiços) 82 9 - 1 90 - - - - - - - - - - 

(-) Subtipo não encontrado                 



CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

89 

  

 

Estudos de associação revelaram que os subtipos: B*2701, B*2702, B*2703, B*2704, 

B*2705, B*2707, B*2708, B*2714, B*2715 e B*2719 conferem susceptibilidade para a EA 

(Liu et al. 2009). De referir também que existem dois subtipos com uma penetrância reduzida 

para a doença, o HLA-B*2706 no sudoeste da Ásia (Thais) e o HLA-B*2709 na Sardenha 

(Gonzalez-Roces et al. 1997; Paladini et al. 2005; Liu et al. 2010). Todos os subtipos HLA-B27 

representados na tabela 38 foram no entanto associados com a EA em populações de 

diferentes etnias. Acrescente-se que se desconhece a influência de alguns subtipos raros, já 

descritos na susceptibilidade para a doença.  

Na nossa população os subtipos B*2705 e o B*2702 foram os predominantes, como é típico 

das populações da Europa ocidental. Armas et al. (1999) num estudo caso-controlo na 

população dos Açores, observaram para além destes subtipos o B*2708. Este subtipo, descrito 

numa grande família Açoreana, não tinha ainda sido relatado em qualquer população do 

mundo. Na população Espanhola, Gonzalez-Roces e seus colaboradores (1994), identificaram 

apenas os subtipos B*2705 e B*2702. Se numa população de Italianos Continentais, Paladini 

et al. (2005) encontraram apenas os dois subtipos, B*2705 e B*2702, na população da 

Sardenha detectaram a presença de quatro subtipos: B*2705, B*2702, B*2707 e B*2713. 

Para além disso, estes investigadores comprovaram que o B*2709 funcionava como factor de 

protecção para a doença (Paladini et al. 2005). Essa ideia foi questionada quando Radhia et al. 

(2008) descreveram este subtipo na população da Tunísia em associação com a EA. Aponta-

se como possível explicação, os DL entre os diferentes loci.  

A população da Tunísia caracteriza-se, como demonstrado nos estudos de Radhia et al. (2008) 

e Kchir et al. (2009), pela existência de uma grande diversidade genética. Nesta população, os 

autores detectaram seis e oito subtipos associados com a EA, respectivamente (tabela 38) 

sendo porém, os subtipos B*2702 e B*2705 os mais frequentes e com distribuição idêntica. 

De referir que foram referidos subtipos B*27 associados com a doença, bastante raros, 

B*2703, B*2707, B*2712, B*2717, B*2719 e B*2727, ressalvando-se que os subtipos 

B*2712, B*2717 e B*2727 nunca tinham sido relatados (Kchir et al. 2009). No nosso estudo o 

o B*2712 foi identificado apenas no grupo de indivíduos saudáveis. Na população da 

Turquia, Birinci et al. (2006), identificaram os mesmos subtipos encontrados na população 

Açoreana, B*2702, B*2705 e B*2708, sendo claramente mais frequentes os B*2702 e 

B*2705.  



CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

90 

  

A distribuição dos subtipos HLA-B27 na população de Wuhan (China) foi estudada por Liu et 

al. (2010). Os subtipos predominantes foram o B*2704 e B*2705, embora também tenham 

sido observados os subtipos B*2702, B*2703 e B*2713. O B*2704 apresentou significância 

estatística nesta população sendo por isso considerado factor de risco; o B*2713 sendo 

extremamente raro, faz com que a sua associação com a EA não tenha sido completamente 

definida. É importante referir que o B*2706 foi descrito apenas nos indivíduos saudáveis de 

Wuhan, à semelhança do que se passava na Sardenha com o B*2709, reforçando a ideia de 

que este subtipo estaria negativamente associado com a EA (Liu et al. 2010). O estudo de outra 

população Chinesa (Han) evidenciou uma vez mais que os subtipos B*2704 e B*2705 eram 

os mais frequentes. Nesta população foi ainda identificado o B*2710 que sendo bastante raro 

não permite que a associação com a doença tenha sido inteiramente definida (Liu et al. 2009). 

Na população de Taiwan o B*2704 assumiu-se como o subtipo predominante, como aspecto 

particular a referenciar, está o facto do B*2706 se associar com a doença, contrariando a ideia 

inicial de que este subtipo funcionaria como factor de protecção para a EA. Outra curiosidade 

desta população, é o facto de o B*2705 ser descrito como factor de protecção para a doença 

(Chen et al. 2007), contrariamente ao que acontece na maioria das populações. Finalmente, na 

população da Coreia o B*2705 foi descrito como o subtipo mais frequente, à semelhança do 

que ocorre nas populações caucasianas (Lee et al. 2008). Para explicar esta ocorrência, pensa-

se que a população Coreana seja uma mistura étnica que abrange populações que migraram do 

sudeste e do norte da Ásia, como os Mongóis e Siberianos (Lee et al. 2008). 

Por último, Gonzalez-Roces et al. (1997) realizaram uma meta-análise relativa à distribuição 

do HLA-B27 em várias populações do mundo, fazendo referência à população do Senegal 

onde os subtipos mais frequentes foram o B*2705 e B*2703. Em relação aos Ameríndios 

(Mexicanos e Colombianos mestiços), constataram que o B*2705 e B*2702 eram os subtipos 

predominantes, com frequências similares aos caucasianos Europeus, traduzindo muito 

provavelmente o efeito da colonização destes povos por Espanhóis e Portugueses.  

O estudo dos diferentes subtipos nos diversos grupos étnicos torna-se essencial para que se 

possam retirar conclusões definitivas e clarificar o papel do HLA-B27 na EA. Novos estudos 

serão necessários para a total compreensão dos mecanismos fisiopatológicos responsáveis 

pelo desencadear da doença e pela sua heterogeneidade. O esclarecimento desta 

heterogeneidade genética será provavelmente útil no diagnóstico, prognóstico e tratamento 

dos doentes. 
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O estudo aqui apresentado contribuiu para a caracterização da base genética da EA na 

população Portuguesa, tendo sido possível, reconhecendo algumas limitações, identificar 

alelos e haplotipos que parecem influenciar o desenvolvimento e a progressão da doença. 

Vários estudos publicados apontam o HLA-B27 como o gene marcador para esta doença 

reumática. A corroborar essa hipótese estão os nossos resultados que revelam a não existência 

de genes HLA classe I (não B*27) e classe II associados com a susceptibilidade para a EA na 

população Portuguesa. Considera-se no entanto, que terá bastante interesse avaliar grupos 

populacionais sem a especificidade B*27 de forma a detectar associações genéticas existentes 

na ausência deste gene que permitam o desenvolvimento da doença.  

A identificação na população Portuguesa de um haplotipo de susceptibilidade 

(A*02/B*27/Cw*02/DRB1*01/DQB1*05) torna imperioso a realização de estudos idênticos 

na nossa população (replicação de resultados) e em populações com fundo genético 

semelhante com o intuito de validar este resultado.  

Os resultados das correlações entre as variáveis clínicas e genéticas permitiram também a 

identificação de vários alelos e haplotipos B*27 associados com as características fenotípicas 

da doença. De realçar o efeito de protecção registado pelo alelo DQB1*04 isoladamente e 

pelo haplotipo A*02/B*27/Cw*01/ DRB1*08/DQB1*04 que parecem conferir uma menor 

actividade, menor repercussão funcional e radiológica da doença. Estudos funcionais 

poderiam contribuir para pôr em evidência algumas das vias relevantes da fisiopatologia da 

EA. 

Quanto aos subtipos HLA-B27, constatou-se-se que o B*2705 e B*2702 são os mais 

frequentes na nossa população, sem que haja contudo diferenças estatísticamente 

significativas, entre saudáveis e doentes concluindo-se que nenhum dos subtipos apresente 

efeitos de susceptibilidade ou protecção, na população Portuguesa. 

Pode concluir-se que o mesmo factor de susceptibilidade causado por determinado alelo, 

haplotipo ou subtipo varie entre populações uma vez que os fundos genéticos entre os 

diferentes grupos étnicos possam ser muito divergentes. 



CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

92 

  

A continuação da investigação nesta área abre perspectivas para que no futuro se possa 

proceder à identificação de doentes em maior risco bem como por em evidência potenciais 

alvos terapêuticos. A definição de “sub-grupos” de indivíduos com características que os 

tornem mais susceptíveis para a doença, de acordo com o seu genoma, pode ser determinante 

na elaboração de estratégias de diagnóstico, prognóstico e tratamento para os doentes. O 

conhecimento do perfil genético de cada indivíduo poderá levar à personalização da 

terapêutica.  

Futuramente, será fundamental expandir a amostra de forma a confirmar resultados obtidos e 

desse modo aumentar a sua validade. Torna-se ainda evidente a necessidade de novos estudos 

tentando confirmar resultados duvidosos e perspectivar novas vias fisiopatológicas com 

potencial interesse na área. Estudos de expressão e de proteómica poderão acrescentar novos 

conhecimentos e promover a integração da informação existente. 
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CAPÍTULO VIII – ANEXOS  

Anexo 1 

Critérios de Nova Iorque modificados – 1984  

1. Sacroileíte radiológica (> II bilateral; III ou IV unilateral), TAC (Tomografia Axial 

Computorizada) ou RMN (Ressonância Magnética Nuclear) e pelo menos 1 dos seguintes: 

2. Dor lombar inflamatória e rigidez> 3 meses de evolução; 

3. Limitação da mobilidade da coluna lombar nos planos frontal e sagital; 

4. Expansão torácica diminuída para o sexo e idade. 
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Anexo 2 

Os haplotipos aqui representados foram estimados através do algoritmo EM do software 

ARLEQUIM v3.11. Nenhum destes haplotipos apresentou significância estatística quando foi 

realizado o teste do exacto de Fisher (significância estatística, p <0,05). 

 
Quarenta e três haplotipos exclusivos da população doente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haplotipos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 p value OR IC 95% 

24/27/02/13/06 0,124 7,094 [0,365-137,9] 

02/27/01/11/05 0,124 7,094 [0,365-137,9] 

03/27/01/01/05 0,124 7,094 [0,365-137,9] 

03/27/02/15/06 0,124 7,094 [0,365-137,9] 

24/27/01/01/05 0,124 7,094 [0,365-137,9] 

11/27/02/01/05 0,124 7,094 [0,365-137,9] 

01/27/07/08/04 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

02/27/01/03/02 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

02/27/01/07/05 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

02/27/02/04/06 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

02/27/02/08/05 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

11/27/02/04/02 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

29/27/01/14/05 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

30/27/06/13/06 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

32/27/02/15/02 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

32/27/07/11/03 0,248 5,053 [0,242-105,7] 

01/27/07/13/06 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

02/27/01/08/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

02/27/02/09/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

02/27/12/13/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

03/27/02/04/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

03/27/02/07/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

03/27/02/11/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

03/27/06/13/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

03/27/15/16/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

11/27/05/14/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

23/27/02/07/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 
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Continuação: 

Haplotipos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 p value OR IC 95% 

23/27/04/07/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

24/27/01/03/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

24/27/03/13/06 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

24/27/04/03/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

29/27/01/13/06 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

31/27/01/15/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

31/27/01/16/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

31/27/02/07/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

31/27/02/10/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

32/27/01/07/02 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

32/27/01/13/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

32/27/02/10/05 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

32/27/03/03/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

32/27/07/04/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

33/27/04/12/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

68/27/08/11/03 0,499 3,024 [0,123-74,53] 

 

 

Quarenta e dois haplotipos exclusivos da população controlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haplotipos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 p value OR IC 95% 

01/27/01/11/03 0,249 0,143 [0,007-2,770] 

01/27/02/03/02 0,249 0,143 [0,007-2,770] 

24/27/06/07/02 0,249 0,143 [0,007-2,770] 

32/27/04/07/02 0,249 0,143 [0,007-2,770] 

68/27/02/13/06 0,249 0,143 [0,007-2,770] 

03/27/02/01/05 0,249 0,143 [0,007-2,770] 

02/27/01/11/03 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

02/27/01/14/05 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

02/27/01/16/05 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

02/27/14/08/04 0,499 0,200 [0,009-4,183] 
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Continuação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haplotipos Análise Estatística 

A/B/Cw/DRB1/DQB1 p value OR IC 95% 

11/27/01/13/06 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

11/27/15/04/02 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

24/27/02/15/06 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

26/27/07/13/06 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

29/27/02/07/02 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

30/27/05/13/06 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

30/27/07/15/06 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

32/27/06/13/06 0,499 0,200 [0,009-4,183] 

32/27/02/16/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

01/27/01/01/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

01/27/01/15/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

01/27/02/10/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

02/27/02/14/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

02/27/03/12/03 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

02/27/06/15/06 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

02/27/07/11/03 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

02/27/07/13/06 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

02/27/15/04/03 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

03/27/01/13/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

23/27/02/01/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

24/27/14/11/06 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

26/27/01/01/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

26/27/01/14/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

26/27/07/04/03 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

26/27/07/11/03 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

29/27/01/07/06 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

30/27/01/03/02 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

30/27/02/07/02 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

31/27/01/01/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

32/27/02/03/02 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

32/27/02/13/06 1,000 0,334 [0,014-8,237] 

33/27/04/01/05 1,000 0,334 [0,014-8,237] 


