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RESUMO

A doença periodontal engloba as afeções infecto-inflamatórias que afetam os tecidos
que circundam e suportam os dentes e que designamos por periodonto. Inicialmente, manifestase numa forma reversível com halitose e edema, congestão e hemorragia da gengiva, a
gengivite. Quando não tratada a inflamação progride para os tecidos mais profundos do suporte
dentário, ocorrendo a sua destruição progressiva e a perda de adesão, conduzindo à perda das
peças dentárias afetadas e atingindo-se a denominada fase de periodontite. Além disso, a doença
periodontal pode afetar mais do que apenas a cavidade oral, sendo vista como um iniciador de
graves consequências sistémicas.
A etiologia desta doença é multifatorial, sendo a microbiota oral a principal causa para
o despoletar desta doença. No entanto, vários outros fatores são apontados, nomeadamente
fatores genéticos.
Com base no facto de fatores genéticos contribuírem para o desenvolvimento desta
doença, elegemos os recetores toll-like como genes candidatos. Os recetores toll-like são uma
família de proteínas transmembranares responsáveis pelo reconhecimento de padrões
moleculares

associados

a

agentes

patogénicos,

presentes

em

microrganismos

periodontopatogénicos, estimulando a resposta imunológica contra os mesmos.
De forma a verificar a contribuição dos recetores toll-like para a progressão da doença
periodontal, procedeu-se a uma revisão sistemática e meta-análise sobre a variante mais
estudada (c.896A>G) presente no gene TLR4 humano. Além disso, foram analisadas um total
de 68 variações genéticas dispersas pelas regiões exónicas dos 10 genes dos recetores toll-like
caninos através de um estudo caso-controlo com uma população de 90 indivíduos, do quais 50
saudáveis e 40 casos. Entre as variantes analisadas no cão, quatro (rs852738689 no gene TLR6
e rs852069890, rs22882109 e rs22882111 no gene TLR9) mostraram diferenças
estatisticamente significativas numa análise inicial. Após uma análise mais robusta – análise
bootstrap – apenas uma não permaneceu associada à doença periodontal (rs852738689). As
restantes três variantes estão localizadas no gene TLR9 e parecem ter um efeito na predisposição
para a doença periodontal. Mais especificamente, no rs852069890, o genótipo AA confere
proteção contra a doença periodontal; no rs22882109, a presença do alelo A está associada com
o desenvolvimento desta doença; e no rs22882111, a presença do alelo T está associada com o
desenvolvimento da doença periodontal, de acordo com a população agora estudada.

xi

A identificação de biomarcadores pode ajudar a traçar perfis de suscetibilidade,
identificando os indivíduos com maior predisposição para a doença e, consequentemente,
permitir a implementação de estratégias preventivas mais eficientes e/ou terapias
personalizadas. Assim, com este trabalho, verificou-se que a variante c.896A>G no gene TLR4
humano, não está associada com o desenvolvimento da doença periodontal no Homem, em
contraste com os polimorfismos rs852069890, rs22882109 e rs22882111 presentes no gene
TLR9 que poderão ser bons candidatos a biomarcadores na população canina. Nesse sentido,
torna-se imperativo analisar estas variantes numa população mais alargada de forma a validar
esta informação. E será igualmente interessante tentar esclarecer o efeito funcional destes
polimorfismos.
Palavras-chave:

Doença

periodontal;

Homem;

Cão;

Recetores

toll-like;

Polimorfismos.
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ABSTRACT

Periodontal disease comprehends the infectious-inflammatory disorders that affect the
tissues that surround and support the teeth – periodontium. Firstly, periodontal disease
manifests in a reversible form where inflammation is confined to gingiva – gingivitis –
occurring oedema, congestion, haemorrhage and halitosis. Without treatment, it can progress
to periodontitis, where inflammation advances to the deeper tissues of the dental support,
occurring the progressive destruction of these tissues and loss of adhesion, leading to the loss
of dental pieces. Furthermore, periodontal disease can affect more than the oral cavity, being
seen as an initiator of severe systemic consequences.
The etiology of periodontal disease is multifactorial. Although the microbiota present
in the oral cavity is considered the main cause of the onset of this disease, several other factors
are pointed out, namely genetic factors.
Based on the fact that genetic factors can contribute to the development of this disease,
the toll-like receptors genes were chosen as candidates. Toll-like receptors constitute a
transmembrane protein family responsible for recognizing pathogen-associated molecular
patterns, present in periodontopathogenic microorganisms, stimulating the immune response.
In order to verify the contribution of toll-like receptors genes for the progression of
periodontal disease, a systematic review and meta-analysis of the most studied variant (c.896A>
G) present in the human TLR4 gene was carried out. Furthermore, 68 genetic variations
dispersed by the exonic regions of the 10 canine toll-like receptors genes were analyzed, in a
case-control study using a population of 90 dogs (50 healthy and 40 cases). Only four of the
sixty-eight variations (rs852738689 in the TLR6 gene and rs852069890, rs22882109 and
rs22882111 in the TLR9 gene) showed statistically significant differences in a preliminary
analysis. After performing a robust analysis – bootstrap analysis – only the genetic variation in
the TLR6 gene did not remain associated with periodontal disease. The other three variants are
located in the TLR9 gene and appear to have an effect on predisposition to periodontal disease.
Particularly, in rs852069890, the AA genotype confers protection against periodontal disease;
in rs22882109, the presence of the A allele is associated with the progress of this disease; and
in rs22882111, the presence of the T allele is associated with the periodontal disease
development, according to our population.
The identification of biomarkers can help to establish susceptibility profiles,
identifying individuals with predisposition for the disease and, consequently, allow the

xiii

implementation of more effective preventive strategies and/or personalized therapies. Thus,
according with this work, the c.896A> G variant in the human TLR4 gene has not been found
to be associated with the development of periodontal disease in humans, in contrast to the
rs852069890, rs22882109 and rs22882111 polymorphism in the canine TLR9 gene, which can
be good candidates for biomarkers in the canine population. Therefore, it is imperative to
analyze these genetic variations in a larger population in order to validate this information and
clarify their functional effect.
Keywords: Periodontal disease; Human; Dog; Toll-like receptors; Polymorphisms.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO
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1.1.

Doença Periodontal

1.1.1. Definição
Define-se doença periodontal (DP) como qualquer doença inflamatória, hereditária ou
adquirida, que afeta os tecidos que circundam e suportam os dentes – periodonto (Pihlstrom et
al., 2005; Niemiec et al., 2017). O periodonto compreende tecidos moles como a gengiva e o
ligamento periodontal e tecidos duros como o cemento e o osso alveolar (Stepaniuk e Hinrichs,
2013). Todos estes tecidos participam ativamente na reposta inflamatória e imune local, que é
iniciada pelas bactérias que aderem aos dentes – placa bacteriana. A DP é, portanto, definida
como uma doença infecto-inflamatória (Niemiec, 2013a).
A DP ocorre e é descrita em duas fases distintas: a gengivite e a periodontite (Pihlstrom
et al., 2005; Niemiec et al., 2017). A gengivite é a fase inicial e reversível, que tem início
através da modificação da placa inicialmente acumulada nos dentes. De facto, a placa,
constituída na sua maioria por bactérias imóveis, Gram-positivas e aeróbias facultativas, sofre
um incremento do número de bactérias móveis, Gram-negativas e anaeróbias. A gengivite
manifesta-se clinicamente pela ocorrência de edema, congestão, hemorragia e halitose
(Niemiec, 2008a; Harvey, 2013). Se não houver uma medida profilática de forma a evitar a
maturação da placa, como por exemplo, uma escovagem adequada e frequente, esta vai-se
acumulando e suscitando uma resposta inflamatória por parte do hospedeiro que posteriormente
conduz à destruição dos tecidos periodontais – periodontite (Niemiec, 2008b; Niemiec, 2013b).
A periodontite é, deste modo, definida como uma doença infecto-inflamatória que se estende
até aos tecidos mais profundos do periodonto, resultando na sua destruição e consequente perda
de peças dentárias (Pihlstrom et al., 2005). Inicialmente há uma intensificação dos sinais
clínicos presentes na gengivite, no entanto, dá-se início à perda de adesão ou inserção, resultado
da migração apical que poderá ocorrer de duas formas diferentes. Em alguns casos, há recessão
da gengiva sem que ocorram alterações na profundidade do sulco gengival (0 a 3 mm),
expondo-se assim a raiz do dente. Noutros casos, não ocorre recessão gengival, no entanto, há
migração apical do epitélio juncional (área de adesão), resultando na formação de bolsas
periodontais que apresentam profundidades superiores à do sulco fisiológico (>3 mm). Ao
contrário da gengivite, a periodontite é geralmente considerada uma fase irreversível da DP,
necessitando de cirurgia regenerativa avançada para repor a perda dos tecidos lesados (Niemiec,
2013b).
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Esta definição de periodontite é aceite para quase todos os animais com exceção do
Homem, onde a periodontite é dividida em periodontite agressiva (PA) e periodontite crónica
(PC), descritas como rápida destruição de todos os tecidos periodontais, normalmente em
pacientes jovens – periodontite juvenil – e destruição de todos os tecidos periodontais em
pacientes mais velhos, respetivamente. Há vários fatores que servem para distinguir estas duas
doenças, nomeadamente o tipo de bactérias que estão presentes na placa, sendo que a
Aggregatibacter actinomycetemcomitans e a Actinobacillus actinomycetemcomitans são
específicas da PA (Armitage et al., 2010). Como foi dito anteriormente, na periodontite há
migração apical do epitélio juncional, destruição dos tecidos periodontais com perda de adesão
e do nível ósseo, no entanto, na PC este processo é mais lento e contínuo, enquanto que na PA
é um processo rápido com alguns períodos de latência, mas com perda óssea três a quatro vezes
mais rápida do que na PC (Armitage et al., 2010; Van der Velden, 2017). Facto que se deve à
presença de bactérias de elevada patogenicidade na placa e também devido a uma resposta
anómala por parte do sistema imunitário do hospedeiro (Armitage et al., 2010).
1.1.2. Etiologia
A etiologia é definida como a ciência que estuda as causas e origens de um fenómeno,
ou seja, o que é que faz desencadear a doença. Quando há inúmeras causas, diz-se que a doença
é multifatorial, como o que acontece com a DP (AlJehani, 2014). As causas frequentemente
apontadas encontram-se descritas em seguida.
1.1.2.1.

Microbiota presente na cavidade oral
Os microrganismos existentes na boca são a principal causa da DP devido à sua

acumulação nos dentes e na gengiva, sob a forma de um biofilme, designado por placa
bacteriana (Pieri et al., 2012, Niemiec, 2013a).
É de salientar que a acumulação de placa bacteriana no cão pode ser consequência de
diversos fatores, nomeadamente:
• Persistência da dentição decídua que é frequentemente encontrada em animais
de raças pequenas.
• Respiração pela boca e xerostomia que causa uma constante irritação da mucosa
oral, que pode dar origem a gengivite.
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• Má oclusão dentária nos animais braquicéfalos que apresentam arcadas dentárias
pequenas e consequentemente mau posicionamento dentário (rotações dentárias) que podem
conduzir a um desgaste anómalo dos dentes e a uma inflamação contínua do periodonto que
sustenta as peças dentárias.
• Hipoplasia do esmalte que se manifesta sob a forma de depressões acastanhadas
que surgem na coroa e facilitam a deposição de placa bacteriana.
• Comportamento do indivíduo: o ato de roer diferentes objetos, devido ao
aborrecimento ou ansiedade, pode levar a um maior desgaste dentário, destruição do periodonto
ou mesmo a avulsão dentária.
• Dieta: indivíduos que se alimentam com dietas húmidas acumulam mais placa
bacteriana e apresentam uma maior tendência para o desenvolvimento de gengivite (Dias,
2007).
A alteração deste biofilme leva ao aparecimento da DP, principalmente quando há
acumulação de bactérias periodontopatogénicas. Nas últimas décadas foram identificadas cerca
de 800 espécies particularmente agressivas em humanos, por exemplo, Porphyromonas
gingivalis. No entanto, ainda não há uma resposta conclusiva nesta temática, pois, como dito
anteriormente, é muito pouco provável que haja um único agente patogénico que desencadeie
a DP, sendo mais provável que a doença se deva a uma disbiose oral (desequilíbrio da
microbiota oral) (Kinane et al., 2017).
O modelo da sinergia polimicrobiana e disbiose da etiologia da DP, refere que
inicialmente as bactérias colonizadoras agregam-se às comunidades bacterianas comensais e
que existe uma comunicação entre estes organismos através de um sofisticado mecanismo de
sinalização. Mais especificamente, a película dentária é constituída principalmente por
glicoproteínas salivares que aderem à superfície dos dentes, promovendo a adesão de bactérias
que contém adesinas. Através da ligação do recetor de adesina e a deteção de compostos em
solução, estas bactérias podem afetar a sinalização e modular as propriedades fenotípicas dos
organismos adjacentes, tornando-os mais agressivos ou colonizadores (Kline et al., 2009;
Lamont e Hajishengallis, 2015). Deste modo, ocorre a alteração do biofilme, dando início à
disbiose que poderá levar a uma resposta inflamatória e imune local, que será descrita
posteriormente.
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1.1.2.2.

Fatores genéticos e epigenéticos
Vários investigadores consideram que a predisposição genética é importante na

iniciação e progressão da DP. Mais especificamente, um estudo realizado por Michalowicz e
colegas (2000) com gémeos monozigóticos e dizigóticos estimou uma heritabilidade de
aproximadamente 50% para a periodontite adulta, no entanto, não houve qualquer evidência
em relação à heritabilidade da gengivite. É de salientar que a DP é uma doença multifatorial e,
por isso, não se comporta como uma doença mendeliana em que o fenótipo mutante é devido à
existência de alteração num único gene. Pensa-se que a DP é regulada por centenas de genes
que também interagem e são regulados através de fatores ambientais (Kinane et al., 2017).
A maioria dos estudos tem falhado na identificação de um polimorfismo de nucleótido
único (SNP) que seja importante para o prognóstico desta doença (Kinane et al., 2017).
Contudo, alguns trabalhos têm tido sucesso na associação de SNPs à DP (Kornman et al., 1997;
James et al., 2007).
A epigenética é um conceito relativamente novo na investigação da DP e pode
incrementar o nosso conhecimento sobre os determinantes da suscetibilidade e fornecer uma
ligação entre a genética e o meio ambiente (Ari et al., 2016; Kinane et al., 2017). É então
definida como “alterações na função génica que são mitoticamente e/ou meioticamente
hereditárias sem implicar mudanças na sequência de DNA” (Carlberg e Molnár, 2018a).
A epigenética assenta em quatro principais mecanismos que promovem alterações
conformacionais na cromatina, podendo levar à expressão de genes (eucromatina) ou à
repressão destes (heterocromatina) (Allis e Jenuwein, 2016):
• Metilação do DNA: adição de um grupo metilo ao DNA. O processo melhor
caraterizado até à data é a adição de um grupo metilo ao carbono número 5 do anel de pirimidina
da citosina, particularmente nas ilhas CpG, alterando para uma 5-metilcitosina (5mC) e estando
associado à repressão génica (Allis e Jenuwein, 2016).
• Modificação de histonas e variantes histónicas: para facilitar o empacotamento
do DNA, pequenas porções de DNA encontram-se enroladas num octâmero de histonas –
nucleossoma. As modificações pós-traducionais destas histonas podem ocorrer tanto na cauda
como no domínio globular, havendo mais de 130 locais onde ocorre metilação, acetilação,
fosforilação, ubiquitinação, entre outras modificações, promovendo a ativação ou
silenciamento da transcrição. Para além das histonas canónicas, existem variantes histónicas
que podem provocar efeitos diretos, modificando a estrutura e estabilidade dos nucleossomas,
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ou efeitos indiretos, induzindo ao recrutamento de moléculas que promovem modificações
(Carlberg e Molnár, 2018b).
• Remodelação da cromatina: para facilitar o acesso dos fatores de transcrição ao
DNA que se encontra enrolado nos nucleossomas é necessário remover as histonas. Este
processo é feito por diferentes famílias de remodeladores de cromatina que alteram a posição,
presença ou estrutura dos nucleossomas, alterando por sua vez a expressão génica (Carlberg e
Molnár, 2018c).
• RNA não codificante (ncRNA): os ncRNAs interferem em vários processos de
regulação da expressão génica, nomeadamente, no silenciamento génico transcricional (TGS –
transcriptional gene silencing), interagindo com atividades modificadoras da cromatina,
conduzindo à heterocromatização e, consequentemente, ao silenciamento génico (Allis e
Jenuwein, 2016).
Como exemplo de investigação na área da epigenética, Andia e colaboradores (2010)
realizaram um estudo, em células epiteliais orais, sobre a metilação do DNA e concluíram que
o promotor do gene interleucina-8 (IL-8) se encontrava hipometilado, quando comparavam
amostras de pacientes com periodontite agressiva a saudáveis. Cantley e colegas (2011)
realizaram um estudo sobre a modificação de histonas e concluíram que a utilização de
inibidores das histonas deacetilases (HDACi) diminui a perda óssea em ratos. E ainda dentro
mesmo mecanismo epigenético, um grupo de investigadores concluiu que demethylase Jumonji
domain-containing protein 3 (Jmjd3) atua no processo de demetilação das modificações
histónicas H3K27m3 presentes na região promotora, ativando a transcrição dos genes
interleucina-6 (IL-6) e interleucina-12 (IL-12) em células humanas de ligamento periodontal
numa fase inicial da resposta inflamatória (Wang et al., 2018).
1.1.2.3.

Outros fatores
No Homem foram identificados diversos fatores que podem igualmente influenciar a

iniciação e a progressão da DP, nomeadamente: o género, a idade, a diabetes, a obesidade, as
síndromes metabólicas, a osteoporose, o stresse, a ingestão de álcool e o tabaco (Genco e
Borgnakke, 2013; AlJehani, 2014).
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1.1.3. Epidemiologia
A epidemiologia é definida como a ciência que estuda o processo de saúde-doença
através da análise quantitativa da sua distribuição nas populações, servindo de suporte para o
planeamento das ações a serem tomadas (Rouquayrol e Gurgel, 2013).
O primeiro estudo epidemiológico em doenças dentárias foi escrito em 1899 por Talbot
que reportou que 75% dos cães vadios da cidade de Chicago tinham piorreia alveolar. Mais
tarde, em 1939, Wright documentou que a ocorrência de doenças dentárias nos cães era, de
facto, alta, tal como Talbot tinha relatado. Mas apenas em 1966, é que surgiu o primeiro estudo
epidemiológico na DP. Estes investigadores, usando uma colónia de Beagles, concluíram que
95% dos animais observados mostraram um excesso de depósitos de cálculo e uma grave
inflamação gengival após 26 meses de idade (Rosenberg et al., 1966). No entanto, apesar de
Page e Schroeder (1981) não conseguirem calcular a prevalência da periodontite em Beagles,
uma vez que a sua população consistia em apenas 16 indivíduos, referem que a prevalência
desta doença numa colónia de Beagles em Kalamazoo era muito baixa pois apenas 15 de 2000
indivíduos apresentavam periodontite, pondo em causa os valores calculados anteriormente.
Em 1997, Wiggs e Lobprise apontavam que 80% dos cães após os dois anos de idade
apresentavam alguma forma de DP.
Recentemente, Kortegaard e colegas (2008), no seu estudo com uma população de
Beagles, calcularam que 20% dos cães com 1 ano de idade apresentavam perda de inserção
superior ou igual a 1 mm. Esta percentagem subiria para 61% e 84% em cães com 2 e mais de
3 anos de idade, respetivamente. O’Neill e colaboradores (2014) calcularam a prevalência da
maioria das doenças presentes nos cães que eram atendidos em todas as clínicas do Medivet
Veterinary Group e obtiveram diferentes percentagens de prevalência da DP tendo em conta
algumas raças específicas ou cães sem raça definida. Raças de médio/grande porte como o
Staffordshire Bull Terrier e o Labrador Retriever obtiveram 2,4% e 3,2%, respetivamente,
enquanto que raças de médio/pequeno porte como o Cocker Spaniel e o Yorkshire Terrier
mostraram ter uma prevalência de 12,8% e 25,2%, respetivamente. No entanto, cães sem raça
definida apresentaram uma prevalência de 9,2%.
Estas taxas de prevalência parecem bastante baixas comparadas com as que foram
calculadas no século anterior. Mas, de facto, hoje em dia há um aumento de interesse em relação
ao bem-estar animal por parte da população. Cada vez mais, o cão é visto como parte integrante
da família, estando os tutores mais preocupados com a sua saúde. Também há um aumento de
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tratamentos profiláticos e de prevenção que podem estar possivelmente associados à descida
destas taxas (Niemiec, 2013c).
Referentemente ao Homem, a periodontite é a sexta doença com maior prevalência do
mundo e está presente em cerca de 11,2% da população mundial. Para além disso, entre 1990 e
2010, os casos de DP aumentaram 57,3% a nível mundial (Tonetti et al., 2017), o que torna a
DP numa doença um efeito relevante tanto para a saúde humana e como também para a saúde
animal.
1.1.4. Associação com outras doenças sistémicas
Vários autores têm demonstrado que infeções dentárias e periodontais provocam um
efeito negativo noutras regiões do corpo. Parece então haver uma associação entre a DP e
doenças sistémicas, sendo esta teoria proposta por William Hunter em 1900 (Murray, 1918).
Além disso, registos históricos relatam que Hipócrates curou um paciente que sofria de artrite
através da remoção de um dente infetado (Niemiec, 2013d).
Como é do conhecimento geral e atual, o acumular de bactérias periodontopatogénicas
na cavidade oral dá origem a uma resposta inflamatória local devido à produção de endotoxinas
e outros produtos biológicos por parte destas bactérias. Deste modo, a acumulação destas
bactérias e dos produtos originados por estas e pela resposta inflamatória leva ao aumento da
vulnerabilidade e destruição dos tecidos e, consequentemente, ao aumento da porosidade dos
vasos sanguíneos existentes naquela região. A disseminação da DP parece ser consequência de
um aumento da porosidade que promove a entrada de bactérias e dos seus produtos no sistema
circulatório, conhecido como bacteriemia (DeBowes, 1998; Rawlinson et al., 2011). Assim, a
bacteriemia pode causar várias doenças do foro renal, hepático, cardíaco, pulmonar e cerebral,
como também pode provocar outros efeitos deletérios como a osteoporose, neoplasias, diabetes
e nascimento prematuro de bebés com baixo peso (DeBowes et al., 1996; DeBowes, 1998;
Almeida et al., 2006; Kuo et al., 2008).
A título de exemplo, num estado de bacteriemia, as bactérias periodontopatogénicas
podem alojar-se em alguns órgãos e provocar microabcessos ou outras alterações inflamatórias,
sendo a endocardite bacteriana a principal consequência sistémica provocada pela DP. Além
disto, a DP é a sexta complicação mais frequente em humanos com diabetes mellitus. Na
realidade, indivíduos com esta condição médica têm um risco acrescido de desenvolver DP,
assim como, apresentar uma progressão mais rápida e uma forma mais severa da mesma
(Almeida et al., 2006; Kuo et al., 2008). Por outro lado, parece haver uma relação bidirecional
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entre estas doenças. De facto, há um modelo que propõe um aumento da resposta de citocinas
aos produtos finais da glicação avançada através do aumento da síntese destas, aumento este
que foi causado pelos lipopolissacáridos (LPS) e outros produtos periodontopatogénicos de
origem microbiana (Kuo et al., 2008; Mirza et al., 2010).
Parece então claro que a DP pode afetar mais do que apenas a cavidade oral. De facto,
a DP tem que ser vista como um iniciador de consequências sistémicas severas, pois tem um
papel importante na saúde animal e humana (Almeida et al., 2006; Kuo et al., 2008; Niemiec,
2013d; Hajishengallis, 2015). No entanto, apesar da maioria dos estudos serem feitos em
humanos, parece haver uma grande correlação entre estes e os animais domésticos, como o cão.
Além disso, várias convicções médicas provêm de extrapolações através de estudos usando
modelos animais (Niemiec, 2013d).
1.2.

Canis familiaris – O Modelo Animal para a Doença Periodontal
A investigação de doenças orais, como por exemplo a DP, tem vindo a ser realizada

com recurso a modelos animais experimentais, como os primatas não-humanos, cães, ratos,
ratazanas, hamsters, coelhos, mini porcos, furões e ovelhas (Tab. 1). Deste modo, tem-se
garantindo avanços enormes no conhecimento da etiologia, patogenicidade, prevenção e
tratamento destas doenças (Albuquerque et al., 2012).
Tabela 1 – Comparação entre os modelos animais usados na doença periodontal, baseada nas características gerais do
modelo face às implicações na investigação (adaptado de Albuquerque et al., 2012).

Modelos

Características gerais
Tamanho

Custo

Manuseamento

Disponibilidade

Hábitos dietéticos

++

-

++

-

++

++

--

--

--

++

Rato/Ratazanas

--

++

++

++

--

Hamster

--

++

++

++

--

Coelho

+

+

++

++

--

Porco miniatura

++

-

+

--

++

Furão

-

+

+

+

--

Ovelha

+

-

--

-

--

Cão
Primatas nãohumanos

++ Muito vantajoso; + Vantajoso; - Desvantajoso; - - Muito desvantajoso
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De todos os modelos animais experimentais, seria preferível usar animais pequenos,
como os ratos, as ratazanas, os hamsters ou os coelhos, no entanto, estes apresentam menor
similaridade com os humanos em termos fisiopatológicos (Tab. 2) e um modelo experimental
precisa de ser reprodutível de modo a que se possam obter resultados fidedignos (Struillou et
al., 2010). Os modelos mais similares com a DP humana, em termos fisiopatológicos, são os
primatas não-humanos e os cães. No entanto, os primeiros apresentam várias limitações, em
termos de custo, manuseamento e disponibilidade, o que coloca o cão em vantagem como
modelo na investigação periodontal (Albuquerque et al., 2012). Além disso, as lesões
provocadas pela DP canina são espontâneas e apresentam maior semelhança com as dos
humanos em relação aos restantes animais (Weinberg e Bral, 1999).
Desta forma, o cão é um excelente modelo animal para o estudo da DP, apresentando
uma elevada prevalência da doença, manifestando gengivite e periodontite de forma
espontânea, tornando-se mais fácil reproduzir os mecanismos fisiopatológicos da DP humana
(Oz e Puleo, 2011; Albuquerque et al., 2012).
Tabela 2 – Comparação entre os modelos animais usados na doença periodontal, baseada nas características
similares da doença entre os modelos animais e os humanos (adaptado de Struillou et al., 2010 e Albuquerque et
al.,2012).
Similaridade com a DP humana
Modelos

Cão

Anatomia

Espontaneidade
da DP

Histopatologia

Microflora
oral

Caracterização
do modelo

Etiologia

Cálculos

animal

Imunologia e
Microbiologia

+

++

+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

++

-

++

Rato/Ratazanas

--

-

-

-

+

-

-

+

Hamster

--

-

-

-

--

-

-

+

Coelho

-

-

-

-

--

-

--

--

++

++

+

+

+

-

--

--

Furão

-

+

+

+

-

-

+

--

Ovelha

+

++

+

+

-

Primatas nãohumanos

Porco miniatura

++ Muito vantajoso; + Vantajoso; - Desvantajoso; - - Muito desvantajoso
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1.3.

O Sistema Imune e os Recetores Toll-like
A imunidade pode ser classificada e dividida em duas grandes vias que se

complementam – a imunidade adaptativa ou adquirida e a imunidade inata. A imunidade
adaptativa é mediada por linfócitos T e B, sendo caracterizada pela sua especificidade e
memória. Por outro lado, a imunidade inata foi outrora caraterizada por ser uma resposta imune
inespecífica, através da endocitose e digestão de microrganismos e substâncias estranhas por
macrófagos e leucócitos (Akira et al., 2001), sendo considerada uma forma universal de defesa
do hospedeiro contra a infeção (Janeway e Medzhitov, 2002). Contudo, atualmente sabe-se que
a imunidade inata tem uma determinada especificidade, sendo capaz de distinguir
microrganismos externos e internos, num estado de homeostasia. Ou seja, reconhecem produtos
conservados do metabolismo microbiano produzidos por agentes patogénicos, mas não os
produzidos pela microbiota comensal do hospedeiro (Hato e Dagher, 2015).
O reconhecimento destes agentes patogénicos é mediado por um conjunto de recetores
– recetores de reconhecimento de padrões (PRRs - pattern recognition receptors) – presentes
nas membranas de células dendríticas ativando, deste modo, a resposta imune inata. Estes
recetores reconhecem padrões moleculares conservados (padrões moleculares associados aos
agentes patogénicos – PAMPs – pathogen-associated molecular patterns) que são
compartilhados por grandes grupos de microrganismos. Os recetores Toll-like (TLRs)
funcionam como PRRs e desempenham um papel essencial no reconhecimento de componentes
microbianos e na iniciação de respostas inflamatórias e imunes, através da indução de genes
antimicrobianos e citocinas inflamatórias (Akira et al., 2001; Janeway e Medzhitov, 2002;
Medzhitov, 2007).
Os TLRs têm vindo a ser largamente estudados ao longo dos últimos anos e atualmente
já foram identificados treze diferentes TLRs em mamíferos, no entanto, apenas dez (TLR1-10)
foram identificados tanto no Homem como no cão (Cuscó et al., 2014; Song et al., 2017) e doze
(TLR1-9/11-13) foram identificados em ratos (Kawasaki e Kawai, 2014). Estes recetores
podem ser classificados em duas categorias com base na composição dos PAMPs que
reconhecem. Padrões moleculares compostos por lípidos e proteínas são reconhecidos pelos
TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 e TLR10 presentes na membrana celular. Por outro lado, os
TLR3, TLR7, TLR8, TLR9, TLR11, TLR12 e TLR13 reconhecem principalmente ácidos
nucleicos e são encontrados nas membranas de endossomas (Takeda et al., 2003; Kawasaki e
Kawai, 2014; Song et al., 2017). Mais especificamente:
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• o TLR2 acoplado com o TLR1 ou TLR6 reconhecem uma extensa gama de
PAMPs como lipoproteínas, peptidoglicanos, ácidos lipoteicóicos, zymosan, mannan e
Glicosilfosfatidilinositol ancorada a glicoproteínas tipo mucina do tripomastigota Trypanosoma
cruzi (tGPI-mucin);
• o TLR3 reconhece RNA viral de dupla cadeia (dsRNA), pequenos RNA de
interferência, e RNA do próprio indivíduo proveniente de células danificadas;
• o TLR4 reconhece lipopolissacáridos presentes nas bactérias gram-negativas;
• o TLR5 reconhece flagelina bacteriana;
• o TLR7 reconhece RNA viral de cadeia simples (ssRNA) e RNA da bactéria
Streptococcus agalactiae;
• o TLR8 reconhece RNA viral e bacteriano;
• o TLR9 reconhece padrões de DNA viral e bacteriano rico em ilhas CpG
desmetiladas e também hemozoína, um produto formado pela digestão de sangue por alguns
parasitas que se alimentam do mesmo;
• o TLR10 juntamente com o TLR2 reconhecem ligandos da bactéria Listeria
monocytogenes e também identificam a presença de uma infeção provocada pelo vírus Influenza
A.
É de realçar que o TLR10 se encontra presente nos ratos, mas como um pseudogene,
uma vez que tem a inserção de um codão de paragem. O TLR11, TLR12 e TLR13 foram apenas
descobertos em ratos, sendo que: o TLR11 reconhece flagelinas ou um componente proteico
ainda desconhecido da Escherichia coli uropatogénica e uma molécula tipo profilina derivada
da Toxoplasma gondii; o TLR12 também reconhece moléculas tipo profilina da T. gondii e é
muito similar ao TLR11, podendo atuar como homodímero ou heterodímero juntamente com o
TLR11; por fim, o TLR13 reconhece RNA ribossomal 23S bacteriano e componentes do vírus
da estomatite vesicular (Kawasaki e Kawai, 2014; Hajishengallis e Lambris, 2016).
1.3.1. Interactoma dos recetores toll-like
Os TLRs reconhecem padrões específicos e, consequentemente, recrutam adaptadores
que contêm um domínio TIR (Toll-Interleukin receptor), como a MyD88 (Myeloid
differentiation primary response 88), a TRIF (Toll-like receptor adaptor molecule 1, TICAM1), a TIRAP (TIR domain containing adaptor protein, também conhecida como MyD88
adaptor-like, MAL) e a TRAM (Toll-like receptor adaptor molecule 2, TICAM-2) (Kawai e
Akira, 2006; Kawai e Akira, 2007). A forma como os TLRs reconhecem estes PAMPs ocorre
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por duas diferentes vias: uma via dependente da MyD88 e outra via independente da MyD88,
também chamada de via dependente da TRIF (Fig. 1) (Kawasaki e Kawai, 2014).

*

Figura 1 – Vias de sinalização dos TLRs evidenciando a via dependente da TRIF (identificada a azulmarinho e com um asterisco) referente aos TLR3 e TLR4 e a via dependente da MyD88 (identificada
a cinzento claro) referente aos restantes TLRs incluindo o TLR4 (adaptado de O’Neill et al., 2013).

1.3.1.1.

Via dependente da MyD88
A MyD88 é um adaptador universal partilhado por todos os TLRs excetuando o TLR3.

Quando esta proteína se liga ao TLR, efetua interações homo- ou heterotípicas de forma a
promover a formação de um sinalossoma de domínio TIR (Halabi et al., 2017). Mais
concretamente, a MyD88 juntamente com a TIRAP/MAL formam um heterodímero nos
dímeros TLR2-TLR1, TLR2-TLR6 e TLR4-TLR4. Enquanto que nos homodímeros de TLR5,
TLR7, TLR8, TLR9 e TLR10, a MyD88 é o único adaptador (Kawasaki e Kawai, 2014).
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A MyD88 recruta membros da família IRAK (Interleukin-1 receptor-associated
kinase) nomeadamente a IRAK1, IRAK2, IRAK4 e IRAK-M. Desta forma, a MyD88
juntamente com os membros da família IRAK formam o complexo denominado de
Myddosome. A IRAK1 e a IRAK4 são fosforiladas, levando à dissociação deste complexo e
consequentemente a ativação do tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 (TRAF6),
uma ubiquitina ligase. O TRAF6 promove uma auto-ubiquitinação e a ubiquitinação da
transforming growth factor beta-activated kinase 1 (TAK1), levando à sua ativação. Por sua
vez, o TAK1 ativa a via das MAPK (mitogen activated protein kinases) (proteínas cinases
ativadas por mitogénios), nomeadamente a extracellular signal-regulated kinases (ERK1/2), a
p38 e a c-Jun N-terminal kinase (JNK), que medeiam a ativação de membros da família da
proteína ativadora 1 (AP-1), fatores de transcrição ligados à resposta inflamatória. Por outro
lado, a TAK1 ativa também a via do complexo IKK-NF-kB, ao ligar-se ao complexo cinase
IκB (IKK) (composto pelas subunidades IKK-a, IKK-b e IKK-γ (NEMO)), permite que este
seja fosforilado e que haja ativação da subunidade IKK-b. Este complexo fosforila a proteína
inibidora do NF-kB (IkBa), permitindo que o fator nuclear kappa B (NF-kB) se desloque até
ao núcleo de forma a induzir a expressão de genes pró-inflamatórios (Kawai e Akira, 2006;
Kawai e Akira, 2007; Lim e Staudt, 2013; Kawasaki e Kawai, 2014).
Há uma via parcialmente alternativa quando se trata da ativação do heterodímero
TLR7-TLR8 e do homodímero TLR9-TLR9 presentes em endossomas ou organelos
relacionados com lisossomas em células dendríticas plasmocitoides (pDCs) (O’Neill et al.,
2013). O complexo Myddosome recruta o TRAF6, o tumor necrosis factor receptor-associated
factor 3 (TRAF3), a IKK-a, a intracellular osteopontin (OPNi) e o dedicator of cytokinesis 2
(Dock2) para formar um complexo maior de modo a recrutar e fosforilar o interferon regulatory
factor 7 (IRF7). O IRF7 uma vez ativo, desloca-se para o núcleo e induz a síntese de vários
interferões (IFN) do tipo I, nomeadamente o IFNa (Kawasaki e Kawai, 2014).
1.3.1.2.

Via independente da MyD88
A TRIF é um adaptador essencial que atua na via independente da MyD88 despoletada

pelo TLR3 e pelo TLR4. Tal como a MyD88, a TRIF atua sozinha (via do TLR3) ou juntamente
com outro adaptador, a TRAM (via do TLR4) (Kawai e Akira, 2007). A TRIF interage com o
TRAF6 e o TRAF3 (Kawai e Akira, 2006; Kawasaki e Kawai, 2014).
Quando a TRIF interage com o TRAF6, através da receptor-interacting protein 1
(RIP1), ativa o complexo TAK1. A ativação deste complexo inicia a via das MAPK e a via do
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NF-kB, resultando na indução de citocinas proinflamatórias, como descrito anteriormente
(O’Neill et al., 2013; Kawasaki e Kawai, 2014). Por outro lado, quando a TRIF interage com o
TRAF3, este recruta a TRAF family member-associated NF-kappa-B activator (TANK)binding kinase 1 (TBK1), uma cinase relacionada com a IKK, e recruta também o heterodímero
IKKe-NEMO para fosforilar o interferon regulatory factor 3 (IRF3). Após ocorrer a
fosforilação, o IRF3 forma um homodímero e desloca-se para o núcleo para induzir a expressão
dos genes dos IFNs do tipo I (Kawasaki e Kawai, 2014).
1.3.2. A doença periodontal e os recetores toll-like
As bactérias periodontopatogénicas têm uma grande influência na iniciação da DP,
contudo a progressão desta doença pode ser regulada através da interação entre o sistema
imunitário do hospedeiro e estas bactérias (Song et al., 2017). É certo que há vários
componentes destas bactérias que podem destruir de uma forma direta os tecidos periodontais,
como os LPS, o ácido lipoteicóico e vesículas extracelulares (Wang e Chen, 2005; Yumoto et
al., 2005), enzimas como a colagenase, a proteinase e a hialuronidase (O’Brien-Simpson et al.,
2005; Tanimoto et al., 2008; Sorsa et al., 2011), ou toxinas como a leucotoxina (Kachlany,
2010) e os seus metabolitos como o sulfeto de hidrogénio (Zhang et al., 2010). No entanto, uma
resposta muito aumentada às bactérias periodontopatogénicas por parte do sistema imunitário
ou a falta de resposta torna indiretamente esta doença mais severa e persistente podendo causar
danos irreversíveis nos tecidos periodontais (Song et al., 2017).
Tal como descrito anteriormente, os TLRs têm um papel crucial na iniciação e
modelação da resposta por parte do sistema imune inato. Assim, várias linhas de investigação
tentam encontrar uma ligação entre os TLRs disfuncionais e a progressão de diversas doenças
infecto-inflamatórias, nomeadamente a DP (Drexler e Foxwell, 2010; Ospelt e Gay, 2010;
Trindade et al., 2014). De facto, investigações feitas por Sun et al. (2010), Wara-aswapati et al.
(2012) e Zhang e Li (2015) mostraram que os TLRs são capazes de reconhecer microrganismos
periodontopatogénicos e, ao mesmo tempo, regular a reposta imune inata na presença destes,
realçando a importante função que estes recetores poderão ter tanto na iniciação como na
progressão desta doença.
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1.4.

Genómica Clínica
A medicina personalizada constitui um dos mais recentes objetivos propostos por

todos os investigadores na área da saúde (Auffray et al., 2016). Este modelo tem como base a
genómica clínica, a qual recorre à utilização de testes genéticos para diagnóstico clínico de
forma a criar um cuidado individualizado para cada utente. A medicina personalizada aumenta
a capacidade de se tomar decisões médicas mais detalhadas e precoces, de forma a poderem ser
feitas terapias direcionadas aos doentes, reduzindo, assim, os custos inerentes às mesmas (Kent,
2017). A utilização deste modelo na saúde oral, especialmente na periodontologia, é de extrema
importância para garantir que são tomadas decisões clínicas acertadas e que é feito um
prognóstico/diagnóstico rápido num estádio pouco avançado que permita um tratamento menos
invasivo e mais económico (Korte e Kinney, 2016). Embora o foco principal atualmente seja
na medicina humana, a genómica veterinária tem muito a oferecer e muito a ganhar com os
novos estudos feitos na área (Lloyd et al., 2016).
A identificação de variações em genes candidatos tem estado na vanguarda dos estudos
de associação genética, ou seja, na identificação de variantes de risco associadas a uma
determinada doença (Patnala et al., 2013). Na medicina humana, foram já desenvolvidos testes
genéticos que permitem avaliar se o paciente apresenta um risco acrescido de manifestação de
inflamação periodontal. Como exemplo desta ferramenta clínica, temos o MyPerioID® da
OralDNA® Labs, que é um teste específico para SNPs presentes nos genes interleucina-1 (IL1) e IL-6. Por exemplo, a IL-6 é uma proteína que estimula a diferenciação dos osteoclastos e
da reabsorção óssea, inibindo a formação de osso, e neste teste identifica-se o SNP rs1800795,
sendo o genótipo G/G caracterizado como sendo de alto risco (https://www.oraldna.com/,
acedido em 7 de janeiro de 2018). Porém, não foi encontrado qualquer teste genético para cães,
pelo que seria importante selecionar genes candidatos e, consequentemente, variantes nestes
genes que tenham uma correlação com a DP e que possam, assim, se tornar em biomarcadores,
como já acontece na medicina humana.
Na realidade, na medicina humana, o avanço tecnológico tornou capaz a medição de
biomarcadores através de uma amostra de saliva para obter um diagnóstico fidedigno para a DP
(Fig. 2) (Korte e Kinney, 2016).
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Figura 2 – Genómica clínica: utilização de saliva para uma análise de risco em manifestar a doença
periodontal (adaptado de Korte e Kinney, 2016).

1.4.1. Os Genes Candidatos
A abordagem ao gene candidato inicia-se com uma seleção baseada na relevância que
esse gene tem no mecanismo da doença a ser investigada. Posteriormente, avaliam-se e
selecionam-se as variações genéticas que possam afetar a proteína formada ou a regulação do
gene ou dessa mesma proteína. Por fim, através de um estudo caso-controlo, observa-se a
presença destas variações em indivíduos aleatórios com a doença (casos) e sem a doença
(controlos). Deste modo, há uma tentativa de realização de um prognóstico e/ou diagnóstico de
uma determinada doença com base numa ou mais variações genéticas num ou em vários genes
em simultâneo, tornando-se num/em potencial(ais) biomarcador(es) (Patnala et al., 2013).
Os TLRs apresentam ser bons genes candidatos. Como já descrito anteriormente, estes
atuam no reconhecimento de padrões presentes em agentes patogénicos de forma a despoletar
uma resposta imune. Variações nestes genes poderão provocar alterações fisiológicas de modo
a conferir aos indivíduos proteção ou maior suscetibilidade de desenvolver DP. Desde 2010 até
22 de janeiro de 2018 foram citados 4047 artigos no Pubmed que relacionam os TLRs com
diversas doenças do foro inflamatório, sendo assim evidente a importância dos TLRs no
contexto da doença infecto-inflamatória.
De seguida, será feita uma descrição detalhada de cada gene TLR canino e humano,
sendo que a função de cada TLR já está descrita no subcapítulo 1.3.
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1.4.1.1.

Os genes recetores toll-like
Nas tabelas 3 e 4, estão descritos todos os genes TLRs caninos e humanos,

respetivamente. Toda a informação foi compilada usando as bases de dados Ensembl e NCBI a
22 de janeiro de 2018.
Tabela 3 – Informação detalhada para cada gene TLR canino. Os genes foram divididos de acordo com a
localização celular da respetiva proteína, indicando a sua localização cromossómica, o número de transcritos e o
número de variações presentes na região exónica e em todo o gene.

INTRACELULAR

EXTRACELULAR

LOCALIZAÇÃO
CELULAR

GENE

IDENTIFICAÇÃO
ENSEMBL§

LOCALIZAÇÃO
CROMOSSÓMICA±

Nº TRANSCRITOS
ALTERNATIVOS*§

Nº VARIAÇÕES
GENÉTICAS
EXÓNICAS±

Nº VARIAÇÕES
GENÉTICAS
EM TODO O
GENE±

TLR1

ENSCAFG00000024010.1

Cromossoma 3

1

11

72

TLR2

ENSCAFG00000008351.2

Cromossoma 15

1

9

42

TLR4

ENSCAFG00000003518.3

Cromossoma 11

1

16

39

TLR5

ENSCAFG00000011368.3

Cromossoma 38

1

47

105

TLR6

ENSCAFG00000016172.3

Cromossoma 3

1

11§

ND

TLR10

ENSCAFG00000016175.1

Cromossoma 3

1

7

18

TLR3

ENSCAFG00000007406.3

Cromossoma 16

1

6

39

TLR7

ENSCAFG00000011698.3

Cromossoma X

1

7

70

TLR8

ENSCAFG00000023498.3

Cromossoma X

1

12

69

TLR9

ENSCAFG00000023201.2

Cromossoma 20

1

17

75

Informação retirada da base de dados Ensembl a 22 janeiro de 2018
retirada da base de dados NCBI a 22 de janeiro de 2018
* Informação sobre a identificação, tamanho e tamanho da proteína originada pelos transcritos alternativos encontra-se detalhada no anexo I
ND – Não disponível
§

± Informação

Relativamente ao gene TLR6 humano, até ao dia 21 de dezembro de 2017, a base de
dados NCBI indicava que o TLR6 e o TLR1 eram o mesmo gene. De facto, as proteínas
originadas por estes dois genes apresentam uma alta similaridade em toda a sua sequência,
principalmente no domínio TIR. E além disso, pensa-se que estes dois genes têm origem através
de um mecanismo evolutivo, nomeadamente, duplicação, pois estão localizados em tandem no
mesmo cromossoma e apresentam uma estrutura genómica similar (Takeda et al., 2003).
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Tabela 4 – Informação detalhada para cada gene TLR humano. Os genes foram divididos de acordo com a
localização celular da respetiva proteína, indicando a sua localização cromossómica, o número de transcritos e o
número de variações presentes na região exónica e em todo o gene.

INTRACELULAR

EXTRACELULAR

LOCALIZAÇÃO
CELULAR

GENE

IDENTIFICAÇÃO
ENSEMBL§

LOCALIZAÇÃO
CROMOSSÓMICA±

Nº TRANSCRITOS
ALTERNATIVOS*§

Nº VARIAÇÕES
GENÉTICAS
EXÓNICAS±

Nº VARIAÇÕES
GENÉTICAS
EM TODO O
GENE±

TLR1

ENSG00000174125.7

4p14

10

535

1538

TLR2

ENSG00000137462.6

4q31.3

1

473

2955

TLR4

ENSG00000136869.13

9q33.1

4

524

2059

TLR5

ENSG00000187554.11

1q41

5

562

4411

TLR6

ENSG00000174130.12

4p14

5

453

4149

TLR10

ENSG00000174123.10

4p14

8

487

1739

TLR3

ENSG00000164342.12

4q35.1

5

514

2286

TLR7

ENSG00000196664.4

Xp22.2

2

343

2199

TLR8

ENSG00000101916.11

Xp22.2

2

336

1651

TLR9

ENSG00000239732.3

3p21.2

1

699

1258

Informação retirada da base de dados Ensembl a 22 janeiro de 2018
retirada da base de dados NCBI a 22 janeiro de 2018
*Informação sobre a identificação, tamanho e tamanho da proteína originada pelos transcritos alternativos encontra-se detalhada no anexo II
§

± Informação
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS
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O objetivo principal desta dissertação foi contribuir para o estudo genético da
doença periodontal. De acordo com o nosso conhecimento, é o primeiro trabalho a
estabelecer uma pesquisa alargada sobre a potencial implicação de todos os genes
recetores toll-like na manifestação desta doença. Assim sendo, esta investigação foi
delineada para aumentar o conhecimento sobre a genómica clínica desta doença, usando
o cão como modelo animal. Além disso, foi elaborada uma revisão sistemática e metaanálise sobre um polimorfismo no gene TLR4 humano.
Detalhadamente, os objetivos propostos foram:
• Efetuar uma revisão bibliográfica sobre a doença periodontal canina e
humana, o sistema imune e os recetores toll-like.
• Efetuar uma revisão sistemática e meta-análise sobre o polimorfismo
c.896A>G no gene TLR4 humano, uma vez que existem resultados discrepantes em
relação à associação desta variante com a doença periodontal.
• Realizar a genotipagem de 63 variações genéticas distintas com um
possível efeito funcional nos 10 genes TLRs caninos através de um microarray,
estabelecendo um estudo caso-controlo para procurar associações entre alelos ou
genótipos e a presença da doença periodontal no cão.
• Validar a genotipagem feita através do microarray. Nesse sentido,
pretendeu-se: efetuar uma análise in silico para os genes TLR4 e TLR9, otimizar a
amplificação de um fragmento específico do exão 3 de ambos os genes por reação em
cadeia da polimerase (PCR – polymerase chain reaction), sequenciar os produtos
amplificados e detetar possíveis variantes na sequência destes genes.
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CAPÍTULO III – MATERIAL E
MÉTODOS
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3.1.

Parte Teórica – Revisão Sistemática e Meta-análise
Para iniciar este trabalho, foi elaborada uma revisão sistemática com meta-análise. No

entanto, devido ao limite de tempo para executar os trabalhos propostos nesta dissertação, esta
revisão foi realizada ao mesmo tempo que a parte experimental descrita no subcapítulo 3.2.
Segundo a bibliografia disponível, o polimorfismo c.896A>G presente no gene TLR4
humano poderá estar relacionado com o desenvolvimento de DP. Este polimorfismo foi
exaustivamente estudado e os estudos de três diferentes grupos de investigação associaram-no
à PC (Schröder et al., 2005; Garlet et al., 2012) e à PA (James et al., 2007). Para confirmar
estes resultados, sete meta-análises foram elaboradas das quais três concluíram que este
polimorfismo estaria associado à PC em caucasianos (Ozturk e Vieira, 2009; Chrzęszczyk et
al., 2015; Han et al., 2015), enquanto que as restantes rejeitaram esta hipótese (Song et al.,
2013; Zheng et al., 2013; Ziakas et al., 2013; Jin et al., 2016). É de salientar que Chrzęszczyk
et al. (2015) e Jin et al. (2016) foram os únicos grupos de investigação a efetuar uma revisão
sistemática. A relevância deste SNP no desenvolvimento da DP é controversa, sendo imperativo
efetuar uma revisão das revisões de modo a esclarecer qualquer associação, analisar e identificar
eventuais falhas e ajudar a delinear e a direcionar a investigação.
3.1.1. Seleção dos estudos
Para a seleção dos estudos, foram adotadas as diretrizes para revisões sistemáticas e
meta-análises da PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses). A pesquisa bibliográfica foi efetuada nas bases de dados PubMed, Ovid, Scopus e
Web of Science, obtendo todos os artigos disponíveis a 24 de Fevereiro de 2017 e usando as
seguintes palavras-chaves: “toll like receptor 4”, “TLR4”, “periodontal disease”,
“periodontitis”, “polymorphism”, “Asp299Gly”, “A896G” e “c.896A>G”. Neste trabalho,
foram apenas incluídos os artigos escritos em inglês.
3.1.2. Critérios de inclusão e exclusão
Para a inclusão dos estudos neste trabalho, tiveram que ser seguidos os seguintes
critérios: (1) investigação do polimorfismo c.896A>G do TLR4 na DP; (2) ser um estudo de
caso-controlo; (3) o diagnóstico da DP estar de acordo com as diretrizes comumente aceites.
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Após a pesquisa bibliográfica, alguns artigos foram excluídos uma vez que: (1) não
eram estudos de caso-controlo; (2) havia a inclusão de indivíduos com outras doenças; (3) eram
revisões ou meta-análises; (4) não estavam escritos em inglês.
3.1.3. Extração dos estudos
Dois investigadores (Nuno Anjo e Prof.ª Doutora Estela Bastos) fizeram a pesquisa
nas bases de dados de uma forma independente, selecionando e extraindo os estudos. As
discrepâncias encontradas foram resolvidas por consenso. A bibliografia dos estudos foi
também considerada de forma a identificar outros estudos que não se encontram nas bases de
dados utilizadas.
3.1.4. Análise qualitativa
Os artigos selecionados foram lidos cuidadosamente e independentemente por três
investigadores (Nuno Anjo, Fátima Pinheiro e Prof.ª Doutora Estela Bastos) e a qualidade
metodológica foi avaliada através da checklist de Downs e Black (Downs e Black, 1998) (ver
anexo III). Foram efetuadas duas alterações à checklist original:
•

Remoção da questão 8 por não ser relevante para o nosso estudo;

•

Remoção da questão 27 por não ser mencionado o poder estatístico dos estudos.

3.1.5. Análise estatística – Meta-análise
A meta-análise foi realizada através do software Comprehensive Meta Analysis
(versão 2.2.057), usando o tipo de doença (PA e PC) como subgrupo e três moderadores (etnia
específica, generalizada e pontuação obtida pela checklist de Downs e Black). Esta análise foi
efetuada de acordo com dois modelos genéticos: modelo alélico e modelo dominante. O valor
de Odds Ratio (OR), associado ao risco relativo para um determinado acontecimento nos
estudos do tipo caso-controlo, foi calculado usando o modelo de efeito aleatório para
contrabalançar a heterogeneidade presente na população, o teste I2 foi usado para calcular a
heterogeneidade dos estudos incluídos na meta-análise e o teste de Egger para medir o viés.
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3.2.

Parte Experimental – Análise de Variações

3.2.1. Material Biológico
Para a elaboração desta investigação foi selecionada uma população de 90 cães
constituída por 40 animais com diferentes graus de DP (casos) e 50 animais saudáveis
(controlo). Pode ser visualizado na tabela 5, uma caracterização mais aprofundada da população
selecionada. Os estádios da DP foram baseados na American Veterinary Dental College
(https://www.avdc.org/Nomenclature/Nomen-Perio.html).
Tabela 5 – Caracterização da população em estudo de acordo com o grau da doença periodontal.

ESTÁDIO DA DP

FREQUÊNCIA N (%)

IDADE (ANOS)

PESO (KG)

50 (55,6)

3.9 (2-5)

12,2

5 (5,6)

3,4 (2-4)

11,7

DP2 (PERIODONTITE LIGEIRA)

15 (16,6)

4,1 (3-6)

10,5

DP3 (PERIODONTITE MODERADA)

11 (12,2)

4,2 (3-8)

11,3

DP4 (PERIODONTITE AVANÇADA)

9 (10,0)

5,4 (4-8)

11,2

GRUPO CONTROLO

50 (55,6)

3,9 (2-5)

12,2

GRUPO CASOS

40 (44,4)

4,3 (2-8)

11,1

DP0 (PERIODONTO SAUDÁVEL)
DP1 (GENGIVITE)

A seleção foi feita por médicos veterinários do Hospital Veterinário da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro em colaboração com uma associação para a proteção dos
animais abandonados - Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu. A seleção foi feita com
base nos seguintes critérios: hábitos alimentares idênticos (mistura de rações caseiras com
comerciais), o tipo de crânio mesocefálico, relação de parentesco entre os animais e o historial
de tratamentos dentários ou de medidas profiláticas, como por exemplo a escovagem dos dentes
ou dietas dentárias.
A avaliação do estado de saúde dos animais foi feita através de um exame clínico geral
com o consentimento dos proprietários (ver anexo IV) e seguindo sempre as orientações de
bem-estar animal. Para examinar os animais, foi necessário sedá-los através de uma
administração intramuscular de butorfanol (0,5 mg/kg) (Torbugesic 1%; Fort Dodge, Holanda)
e acepromazina (0,15 mg/kg) (Vetranquil; CEVA Santé Animale, França). Para anestesiar,
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recorreu-se a uma administração intravenosa de diazepam (0,5 mg/kg) (Diazepam MG;
Labesfal, Portugal), cetamina (5 mg/kg) (Imalgene 1000; Merial, França) e propofol (5 mg/kg)
(Lipuro 2%; Braun, Alemanha). Para manter o estado anestésico dos indivíduos durante o
exame, foi administrado isoflurano (IsoFlo; Abbott Animal Health, Estados Unidos da América)
juntamente com o oxigénio através de um tubo endotraqueal.
3.2.2. Extração de DNA
Após a realização do exame, foram recolhidos 3 mL de sangue de cada animal
selecionado. Todas as amostras foram refrigeradas e transportadas em gelo seco/gelo. Para a
realização da extração do DNA a partir de elementos nucleados do sangue, foi necessário,
inicialmente, proceder à centrifugação do sangue a 2500 rpm durante 15 minutos à temperatura
ambiente para obter o buffy coat com estes elementos. Seguindo as instruções do kit QuickGene
DNA whole blood S (DB-S) e o equipamento QG-Mini 80, ambos da Fujifilm, procedeu-se à
extração do DNA. A partir de um volume de 250 µL de sangue foi obtido um volume final de
200 µL de DNA. Para confirmar a integridade do DNA de cada amostra, recorreu-se à técnica
de eletroforese num gel de agarose a 1%. A pureza e concentração das amostras de DNA foram
medidas usando o rácio das absorvâncias (260nm/280nm) e a absorvância a 260nm expressa
em ng/μL, respetivamente, através de um espetrofotómetro NanoDrop ND-1000 (Thermo
Scientific), sendo que o rácio a 1,8 representa um DNA puro. As 90 amostras obtiveram uma
média da pureza de DNA de 1,6 e uma concentração entre 50 a 100 ng/μL.
3.2.3. Análise por microarray
Para a análise dos dez genes TLR foi utilizado um
microarray denominado DNA Array for Detecting Canine Toll-like
Receptor Gene Mutations com a patente US 2017/0233811 A1 (Fig.
3). Esta análise foi efetuada no laboratório de Genética Molecular
Veterinária do Departamento de Ciência Animal e dos Alimentos
da Faculdade de Veterinária da Universidade Autónoma de
Barcelona em colaboração com o Prof. Doutor Armand Sanchéz e
colegas, autores deste microarray (Cuscó et al., 2014).

©Nuno Anjo
Figura 3 – Microarray para

O microarray utilizado tem as seguintes dimensões: 48 deteção de mutações nos genes
quadrados (12x4) que são compostos por 64 poços. Cada quadrado dos recetores toll-like caninos.
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é a análise de um indivíduo, sendo que este chip está preparado para analisar 64 locais
potencialmente polimórficos descritos por Cuscó e colaboradores (2014).
3.2.3.1.

Protocolo – Genotipagem através de microarray
• Fazer o plano/esquema de como depositar as amostras na placa, usando o

programa OpenArray Sample Tracker Software;
• Depositar 3,5 µL de TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix (nº
4404846, Thermo Fisher Scientific) numa placa de 96 poços (8x12).
• Depositar 3,5 µL de DNA para a placa que contém a Master Mix.
• Transferir a mistura com a ajuda do Eppendorf epMotion® 5075 para uma placa
de 384 poços (12x32) (específica para o OpenArray™ AccuFill™ System) (Fig. 4A). A primeira
linha da placa 8x12 é colocada nos poços ímpares da primeira linha da placa 12x32, a segunda
linha da placa 8x12 é colocada nos poços pares da primeira linha da placa 12x32, e assim
sucessivamente. Esta placa específica para o OpenArray™ AccuFill™ System serve para a
análise de 8 microarrays.
• Após transferir a mistura, tapar a placa com um papel autocolante de alumínio.
Centrifugar por 2 minutos a 2000 RCF e, de seguida, colocar a placa durante 10 minutos no
frigorífico. Voltar a repetir este passo para garantir que não há bolhas na mistura.
• No OpenArray™ AccuFill™ System, colocar uma caixa própria com pontas e
selecionar no computador as pontas já usadas. Posteriormente, inserir a placa 12x32 e o
microarray nos locais indicados (Fig. 4B). Selecionar quais os poços da placa 12x32 a usar
(Fig. 4C).
• Após transferência da mistura de reação para o microarray, colocar um vidro no
microarray e fechar com uma máquina de pressão (Fig. 4D). Encher o microarray com óleo,
com a ajuda de uma seringa (Fig. 4E). E, por fim, fechar com um parafuso (Fig. 4F). Limpar o
microarray com um pano embebido em álcool e retirar o plástico protetor do vidro, tendo em
consideração que a selagem do microarray não deve ultrapassar os 90 segundos.
• Colocar o microarray no leitor do QuantStudio™ 12K Flex System (Fig. 4G).
• Após conclusão da amplificação, os dados são analisados através do software
TaqMan® Genotyper e visualizados na Cloud da Thermo Fisher Connect™.

31

©Nuno Anjo
Figura 4 – Preparação do microarray para a genotipagem da população em estudo: (A) equipamento Eppendorf
epMotion® 5075; (B) equipamento OpenArray™ AccuFill™ System; (C) computador de apoio ao OpenArray™
AccuFill™ System; (D) selagem do vidro do microarray; (E) preenchimento do microarray com óleo; (F) selagem
final do microarray; (G) equipamento QuantStudio™ 12K Flex System.

3.2.4. Análise por PCR convencional
3.2.4.1.

Seleção dos primers
Para a amplificação de um fragmento do exão 3 dos genes TLR4 e TLR9 foi necessário

escolher primers específicos através de uma ferramenta bioinformática (Fig. 5 e 6,
respetivamente), designadamente Primer3plus. Servindo o gene TLR4 como exemplo, na caixa
input, foi inserida a sequência do exão 3 do gene TLR4 canino e marcou-se como target os
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nucleótidos referentes aos polimorfismos de interesse. No separador General Settings alterouse o tamanho do fragmento para 600-700 bp, enquanto os restantes parâmetros, apresentados
por defeito, foram mantidos. Em relação ao gene TLR9, o fragmento pretendido era de 701-850
bp. Uma vez que de acordo com a empresa STABVIDA, onde se procedeu a sequenciação, há
uma garantia de boa qualidade de sequenciação em fragmentos não superiores a 900 bp.
Através da PCR, procedeu-se à amplificação destes fragmentos, com principal enfoque
nos seguintes polimorfismos caninos: A1571T (rs22124023), A1794G (rs22123996) e G1807A
(rs22123995), no gene TLR4; F717F (rs851706751), S721G (rs22882109), A751V
(rs852868639), P787L (rs852734185), R789C (rs851587151), R862W (rs851944523) e
Y870Y (rs22882111), no gene TLR9, de modo a obter a genotipagem de alguns polimorfismos
que não estavam presentes no microarray e também fazer a validação da genotipagem feita
através deste.
Além disso, no exão 3 do gene TLR4 estão presentes as variações A1571T
(rs22124023) e G1807A (rs22123995) que de acordo com o estudo de Kathrani e colegas
(2010), usando cães da raça Pastor Alemão, há uma associação entre estes dois SNPs e a doença
inflamatória intestinal. Deste modo, uma vez que também se trata de uma doença infectoinflamatória, estes dois SNPs poderão também ter uma associação com a DP, razão pela qual
se selecionou a região do exão 3, como se pode visualizar na figura 5.

Figura 5 – Região do exão 3 do gene TLR4. A azul encontra-se a região de hibridação com o primer
forward e a verde com o primer reverse. A vermelho estão assinalados os SNPs de interesse.

Em relação ao gene TLR9, vários estudos indicam como sendo um potencial gene de
interesse relativamente ao desenvolvimento da doença periodontal (Hajishengallis e Sahingur,
2014). Deste modo, foi selecionada uma região do exão 3 que é bastante polimórfica, havendo
sete polimorfismos já descritos.
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Figura 6 – Região do exão 3 do gene TLR9. A amarelo encontra-se a região hibridação com o primer
forward e a azul com o primer reverse. Os nucleótidos a verde são SNPs que levam a uma mutação
sinónima e a vermelho são os SNPs que conferem uma mutação missense.

3.2.4.2.

Amplificação da região do gene TLR4 por PCR
Inicialmente, é importante limpar a bancada e ter uma cuvete com gelo para manter os

reagentes frios. As reações eram compostas pelos reagentes e volumes indicados na tabela 6,
em tubos de 0,2 mL.
Os tubos com a mistura de reação, foram colocados no termociclador VWR®
UnoCycler, seguindo o seguinte ciclo de temperaturas: 95°C por 5 minutos; 40 ciclos a 95°C
por 30 segundos, 57°C por 30 segundos e 72°C por 1 minuto; finalizando a 72°C por 10 minutos
e arrefecimento até atingir 4°C.
Tabela 6 – Reagentes e volumes utilizados para a PCR do fragmento do gene TLR4.

Reagentes

Volume

Água (H2O)

4 µL

DreamTaq™ PCR Master Mix (2x) (K1071, Fermentas)

10 µL

Primer Forward (16,4 µM)

1,5 µL

Primer Reverse (15,5 µM)

1,5 µL

DNA (de cada amostra)

3 µL
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3.2.4.3.

Amplificação da região do gene TLR9 por PCR
O procedimento é igual ao anterior, com alteração nos reagentes e volumes utilizados

(Tab. 7), como também, no ciclo de temperaturas utilizado no termociclador (Fig. 7).
Tabela 7 – Reagentes e volumes utilizados para a PCR do fragmento do gene TLR9.

Reagentes

Volume

Água (H2O)

2,5 µL

DreamTaq™ PCR Master Mix (2x) (K1071, Fermentas)

7,5 µL

Primer Forward (16,5 µM)

1 µL

Primer Reverse (16,6 µM)

1 µL

DNA (de cada amostra)

3 µL

4ºC

55ºC
30 seg.

¥ min.

35 ciclos
95ºC
5 min.

95ºC
30 seg.

72ºC
45 seg.

72ºC
10 min.

Figura 7 – Ciclo de temperaturas para amplificação do fragmento do gene TLR9.

3.2.4.4.

Eletroforese em gel de agarose
De seguida, prepara-se um gel de agarose a 1,5% e faz-se eletroforese, seguindo os

seguintes passos:
• Montar o suporte para o gel;
• Preparar uma solução de agarose a 1,5%: pesar 0,6 g de agarose, misturar num
Erlenmeyer com 40 mL de tampão TBE 1x e levar a solução ao micro-ondas, durante cerca de
1 minuto, até este se encontrar homogeneizado e translúcido.
• Adicionar 1,5 µL de Green Safe e homogeneizar e solução.
• Transferir a solução para o suporte preparado no ponto 1), colocar o(s) pente(s)
e retirar as bolhas que se formarem.
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• Aguardar que o gel arrefeça e solidifique, retirar o(s) pente(s) e colocar o gel na
tina de eletroforese.
• Misturar 5 µL de produto de PCR de cada amostra com 2 µL de solução de
deposição e depositar nos respetivos poços do gel de agarose.
• Depositar 1 µL de marcador molecular (100 bp BLUE eXtended DNA Ladder –
Cat. 304105, Bioron; conc.: 0,1 mg/mL).
• Fechar a tina de eletroforese e ligar a uma fonte de alimentação com voltagem
de 90 V.
• Após a migração do DNA estar terminada, desligar a fonte de alimentação,
retirar o suporte da tina e o gel do suporte, transferir o gel para o transiluminador e guardar a
imagem obtida.
• Analisar a imagem resultante para verificar a existência de uma banda única com
o tamanho esperado.
3.2.4.5.

Purificação
Após a amplificação do DNA por PCR, permanecem, no produto de PCR, primers e

dNTPs que não foram utilizados na reação. Para que estes não interfiram no processo de
sequenciação, é necessário eliminá-los. Para isso, utilizou-se o kit Illustra™ ExoProStar™ 1Step que tem na sua composição duas enzimas: a exonuclease I que degrada os primers residuais
de cadeia simples que não foram utilizados, assim como o DNA de cadeia simples (singlestranded DNA – ssDNA) produzido durante a PCR; e a fosfatase alcalina que hidrolisa os
dNTPs que permanecem no produto de PCR.
Para purificar os produtos de PCR seguem-se os seguintes passos:
• Identificar os tubos com o nome da amostra.
• Retirar o kit Illustra™ ExoProStar™ 1-Step do congelador e mantê-lo no gelo.
• Transferir uma alíquota de 12 µL de produto de PCR para o tubo identificado.
• Adicionar 3 µL de ExoProStar™ 1-Step e homogeneizar.
• Incubar a 37ºC durante 15 minutos.
• Incubar a 80ºC durante 15 minutos
• Conservar no frigorífico a 4ºC até ser enviado para sequenciar.
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3.2.4.6.

Sequenciação
Os fragmentos selecionados do exão 3 dos genes TLR4 e TLR9 foram sequenciados

em ambos os sentidos pela empresa STABVIDA. Juntamente com o produto de PCR purificado
(15 μL), foi enviado 5 μL de cada primer por cada amostra.
3.2.4.7.

Análise das sequenciações
Todos os fragmentos foram analisados e editados através do software ChromasPro

versão 1.7.5.
Através deste programa, é possível visualizar os eletroferogramas, bem como obter as
sequências no formato FASTA para posterior alinhamento. Efetuou-se o alinhamento das
sequências (forward e reverse) e analisaram-se e editaram-se as sequências de forma a
encontrar novas variações e verificar e identificar o genótipo para os SNPs já existentes.
3.2.5. Análise estatística
A análise estatística foi realizada recorrendo ao software SPSS (Statistical Package
for Social Sciences, versão 23), comparando o grupo controlo com o grupo caso. O teste de
Qui-Quadrado (χ2) foi utilizado para a comparação das diferentes variáveis categóricas, com
um nível de significância de 5%.
O valor de OR foi calculado juntamente com o intervalo de confiança de 95% (IC95%)
para avaliar a associação entre os genótipos polimórficos dos genes TLR e o risco para
desenvolver DP, tendo sido feita uma análise univariada e duas análises multivariadas. Uma
análise empírica foi feita para determinar as covariantes que têm um efeito sobre a população
em estudo para a análise multivariada. Este valor foi calculado de acordo com três modelos
genéticos (Horita e Kaneko, 2015):
• modelo aditivo – tratamento estatístico para o genótipo heterozigótico e para o
genótipo homozigótico recessivo comparativamente ao genótipo homozigótico wild-type (WT);
• modelo recessivo – comparação do genótipo homozigótico recessivo em relação
ao genótipo homozigótico WT + heterozigótico;
• modelo dominante – comparação do genótipo heterozigótico + homozigótico
recessivo em relação ao genótipo homozigótico WT.
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Por conseguinte, para a validação dos valores de OR significativos, foi efetuada uma
análise multivariada ajustada às covariantes determinadas pela análise empírica seguida de uma
análise bootstrap (simulação MonteCarlo com repetição de 1000 vezes), usando o software
STATA (versão 13.0).
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4

CAPÍTULO IV – RESULTADOS
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O capítulo IV é dedicado à apresentação dos resultados obtidos neste trabalho.
Com o intuito de facilitar a organização dos tópicos e a sua interpretação, este capítulo
foi subdividido de acordo com os dois pontos principais desta dissertação: revisão
sistemática com meta-análise no ponto 4.1 e análise de variações na população em estudo
no ponto 4.2.
4.1.

Revisão Sistemática e Meta-análise

4.1.1. Seleção dos estudos
A associação entre o polimorfismo c.896A>G do gene TLR4 humano e a
progressão da doença periodontal tem vindo a ser debatida por vários grupos de
investigação. Com o objetivo de contribuir para esclarecer esta questão científica foi
iniciada uma revisão sistemática com meta-análise. Desta forma, procedeu-se a uma
pesquisa inicial que resultou na obtenção de 282 artigos nas bases de dados, de acordo
com as palavras-chaves indicadas no ponto 3.1.1. Mais especificamente, foram obtidas
197 publicações na Ovid, 39 na PubMed, 20 na Scopus e 26 na Web of Science.
Relativamente à pesquisa feita na PubMed, o tópico “Humans” foi selecionado.
Após esta fase inicial de rastreio, 74 artigos foram selecionados e identificados
como potenciais candidatos para leitura com base no título. Além disso, foram
adicionados oito artigos provenientes da bibliografia previamente consultada e os artigos
duplicados foram removidos (ver anexo V).
Após leitura dos resumos, foram excluídos 13 artigos, dos quais quatro eram
revisões sobre a DP, três não eram estudos do tipo caso-controlo, dois não eram estudos
relacionados com a DP, outros dois eram meta-análises, e por fim, um estava escrito em
húngaro e outro usava uma população com DP e outras doenças.
Desta forma, um total de 23 artigos tornaram-se elegíveis para uma leitura
integral e para a análise qualitativa.
4.1.2. Características dos estudos
Os 23 artigos eleitos foram lidos e analisados detalhadamente (Tab. 8).
Relativamente à classificação da DP, todos os estudos seguiram parâmetros semelhantes.
A maioria dos estudos usaram a mesma técnica de genética molecular para a genotipagem
dos indivíduos – PCR-RFLP – no entanto surgiram algumas exceções: Noack et al. (2008,
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2009) e Chou (2009) efetuaram a genotipagem através de sequenciação; Maughan (2009),
Sahingur et al. (2011), Garlet et al. (2012) e Barnea e Costuleanu (2013) usaram PCR em
tempo real (RT-PCR – Real Time-PCR); e por fim James et al. (2007) usaram a técnica
SNaPshot (Single Base Primer Extension) e eletroforese capilar.
Tabela 8 – Características detalhadas de todos os estudos incluídos na análise qualitativa e quantitativa, nomeadamente,
a etnia específica da população do estudo, o tipo de periodontite, o número de casos e controlos, o resultado do estudo
e a pontuação obtida na análise qualitativa. A negrito encontram-se as pontuações consideradas negativas.

Estudos

População

Folwaczny et al. (2004)
Laine et al. (2005)

Caucasiana
Caucasiana Holandesa
Caucasiana
Germânica e
Caucasiana Croata
Caucasiana
Germânica
Caucasiana
Caucasiana
Coreana
Coreana
Japonesa
Caucasiana Checa
Caucasiana
Caucasiana da Europa
Ocidental
Caucasiana da Europa
Ocidental
Caucasiana Turca
Caucasiana
Caucasiana Turca
Caucasiana
Germânica
Caucasiana
Germânica
Japonesa
Caucasiana
Germânica
Chinesa
Chinesa
Afro-Americana
Afro-Americana
Caucasiana
Germânica
Indiana
Caucasiana
Caucasiana e AfroAmericana
Caucasiana e AfroAmericana

Schröder et al. (2005)

Brett et al. (2005)
Park et al. (2006)
Fukusaki et al. (2007)
Holla et al. (2007)
Tervonen et al. (2007)
James et al. (2007)
Berdeli et al. (2007)
Reismann et al. (2007)
Emingil et al. (2007)
Schulz et al. (2008)
Imamura et al. (2008)
Noack et al. (2008)
Zhu et al. (2008)
Chou (2009)
Maughan (2009)
Noack et al. (2009)
Reddy et al. (2011)
Sahingur et al. (2011)
Garlet et al. (2012)
Barnea e Costuleanu
(2013)

Romena

Formas da
doença

Nº
Casos

Nº
Controlos

Resultado

Pontuação
Downs e Black*

PC
PC

122
100

122
99

NS
NS

15
14

PA

81

81

NS
16

PC

116

116

S

PA
PC
PA
PC
PC
PC
PC

45
53
23
75
97
171
51

97
97
90
90
100
218
178

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

PA

73

123

S

PC

95

94

NS

PC
PC
PA

83
75
90

106
54
155

NS
NS
NS

PA

73

80

NS

PC

60

80

NS

ND

43

49

NS

14

PA

111

80

NS

15

PA
PC
PA
PC

40
50
70
73

50
50
53
53

NS
NS
NS
NS

PC

108

76

NS

18

PC
PC

60
114

60
77

NS
NS

15
15

GC

215

217

NS

PC

197

217

S

PA

44

21

NS

11
13
14
15
16
11
19
12
17
17

11
12
13

13
13

GC – Gengivite crónica; PA – Periodontite agressiva; PC – Periodontite crónica; ND – Não definido; NS – Não significativo; S – Significativo
* Checklist no anexo III
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4.1.3. Avaliação metodológica de estudos e risco de viés
Para a avaliação qualitativa dos artigos foi usada uma checklist idealizada por
Downs e Black (1998). Todos os artigos foram submetidos à avaliação, podendo obter
uma pontuação máxima de 25 pontos. A pontuação máxima entre todos os artigos foi
obtida por Berdeli e colegas (2007), com um total de 19 pontos. Por outro lado, três artigos
obtiveram a pontuação mais baixa, com um total de 11 pontos (Brett et al., 2005; James
et al., 2007; Zhu et al., 2008). Foram considerados com pontuação positiva todos os
estudos com uma pontuação superior a 12,5.
A maioria dos autores tentou minimizar o enviesamento das amostras, excluindo
indivíduos com diabetes mellitus, doenças imunológicas, cancro, VIH, doenças
cardiovasculares, mulheres grávidas e indivíduos em tratamento com antibióticos e antiinflamatórios. No entanto, alguns autores não informam qualquer tipo de exclusão (Brett
et al., 2005; Laine et al., 2005; Park et al., 2006; Zhu et al., 2008). Para além disso, dois
grupos incluíram pessoas com diabetes (James et al., 2007; Reismann et al., 2007) e ainda
doença arterial coronária e obesidade (James et al., 2007).
No Homem, o tabaco é um dos principais fatores associado à progressão da DP
e desta forma, o facto de serem ou não fumadores tem um peso na associação de alelos
de risco e, portanto, deve ser avaliado. Numa tentativa de minimizar o viés, quatro estudos
criaram uma subpopulação apenas com indivíduos não-fumadores (Schröder et al., 2005;
Berdeli et al., 2007; Emingil et al., 2007; Holla et al., 2007) e outros três estudos tinham
apenas indivíduos não-fumadores (Zhu et al., 2008; Reddy et al., 2011; Garlet et al.,
2012). Os restantes estudos identificavam o estado de fumador dos indivíduos com a
exceção de quatro publicações (Folwaczny et al., 2004; Park et al., 2006; Imamura et al.,
2008; Barnea e Costuleanu, 2013).
4.1.4. Análise quantitativa dos estudos e risco de viés
A meta-análise foi elaborada de acordo com os modelos genéticos – alélico e
dominante – com um total de 5297 indivíduos (2513 casos e 2784 controlos) e de 5591
indivíduos (2608 casos e 2983 controlos), respetivamente (Tab. 9).
A análise com o modelo alélico avaliou a presença do alelo WT (A) e do alelo
polimórfico (G) na periodontite geral, crónica e agressiva. Todos os estudos foram
incluídos nestes cálculos com a exceção de Tervonen et al. (2007) e Barnea e Costuleanu
(2013) e a população com gengivite crónica (CG) de Garlet et al. (2012). Nesta análise,
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apenas os indivíduos de todos os grupos étnicos com PC mostraram diferenças
estatisticamente significativas.
A análise com o modelo dominante avaliou a presença do alelo polimórfico (AA
vs AG/GG) e permitiu a inclusão dos estudos de Tervonen e colegas (2007) e Barnea e
Costuleanu (2013). Nesta análise, os indivíduos de todos os grupos étnicos com PC e os
indivíduos caucasianos com PC mostraram diferenças estatisticamente significativas.
No entanto, uma vez que em alguns estudos os autores não referiam qualquer
exclusão por doença (Brett et al., 2005; Laine et al., 2005; Park et al., 2006; Zhu et al.,
2008) ou usavam indivíduos com outras doenças além da DP (James et al., 2007;
Reismann et al., 2007), estes foram retirados da análise. Nesta nova análise, nenhum
resultado mostrou diferenças estatisticamente significativas. Além disso, com a remoção
destes estudos ocorreu um aumento da heterogeneidade (I2), apesar destes valores
continuarem não significativos.
Tabela 9 – Resultados da meta-análise de acordo com a forma da doença. Esta análise foi subdividida em três grupos:
todas as etnias, apenas caucasianos e apenas caucasianos com uma pontuação positiva (D&B+) obtida na análise
qualitativa. A negrito encontram-se os valores estatisticamente significativos.

Formas da
Doença
Periodontite

Periodontite
Crónica
Periodontite
Agressiva

Periodontite*

Subgrupos

Nº de
estudos

Total

20

Caucasianos

17

Caucasianos +
D&B+

12

Total

13

Caucasianos

11

Caucasianos +
D&B+

8

Total

7

I2 (%)

p

Nº de
estudos

0,086

27,44%

0,125

22

0,131

34,93%

0,077

19

0,191

23,94%

0,208

14

0,042

19,28%

0,249

14

0,096

28,58%

0,173

12

0,274

40,74%

0,107

9

0,862

42,83%

0,105

8

0,813

51,31%

0,068

7

0,501

0,00%

0,451

5

AA vs AG+GG
OR (95% IC)
0,817
(0,643-1,038)
0,806
(0,615-1,057)
0,814
(0,617-1,074)
0,752
(0,578-0,978)
0,742
(0,553-0,997)
0,767
(0,538-1,092)
1,003
(0,613-1,639)
0,994
(0,560-1,764)
0,928
(0,577-1,492)

p

I2 (%)

p

0,098

26,77%

0,122

0,119

33,67%

0,076

0,146

20,28%

0,233

0,034

14,63%

0,293

0,048

21,64%

0,231

0,140

32,15%

0,161

0,992

42,45%

0,095

0,983

50,42%

0,060

0,756

2,73%

0,391

Caucasianos

6
4

Total

14

0,819
(0,648-1,035)

0,095

17,92%

0,258

16

0,821
(0,638-1,058)

0,128

15,73%

0,273

11

0,803
(0,580-1,112)

0,186

29,82%

0,162

13

0,809
(0,600-1,091)

0,165

26,20%

0,180

9

0,791
(0,578-1,081)

0,140

35,79%

0,132

10

0,760
(0,544-1,063)

0,109

30,04%

0,169

7

0,772
(0,490-1,217)

0,265

48,15%

0,072

8

0,751
(0,505-1,116)

0,157

40,09%

0,111

5

0,909
(0,593-1,393)

0,662

0,00%

0,561

6

0,956
(0,628-1,457)

0,834

0,00%

0,520

4

0,844
(0,515-1,384)

0,501

0,00%

0,451

5

0,928
(0,577-1,492)

0,756

2,73%

0,391

Caucasianos

Total
Caucasianos
Caucasianos +
D&B+
Total

Periodontite
Agressiva*

p

Caucasianos +
D&B+

Caucasianos +
D&B+

Periodontite
Crónica*

A vs G
OR (95% IC)
0,822
(0,656-1,029)
0,805
(0,607-1,067)
0,820
(0,608-1,104)
0,777
(0,610-0,991)
0,762
(0,554-1,049)
0,800
(0,537-1,193)
0,957
(0,583-1,572)
0,930
(0,512-1,692)
0,844
(0,515-1,384)

Caucasianos
Caucasianos +
D&B+

* Análise com a exclusão dos estudos (Brett et al., 2005; Laine et al., 2005; Park et al., 2006; James et al., 2007; Reismann et al., 2007; Zhu et
al., 2008)
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Os testes de Egger e Kendall’s Tau e o gráfico de funil (ver anexo VI) foram
usados para verificar um enviesamento na população, mas nenhum teste encontrou
desvios significativos, mesmo após remoção dos estudos previamente citados.
4.2.

Análise de Variações

4.2.1. Análise por microarray
A análise do microarray permitiu a genotipagem de 63 locais potencialmente
polimórficos nos dez genes TLR caninos. Realça-se o facto do SNP com a identificação
N634K do gene TLR1 se encontrar em duplicado usando diferentes regiões flanqueadores
para se proceder à sua deteção, totalizando, assim, as 64 variações analisadas neste
microarray. Todos estes locais são potencialmente polimórficos, tendo sido
caracterizados por Cuscó e colaboradores (2014) através de sete diferentes raças caninas
e duas diferentes populações de lobos.
4.2.1.1.

Análise e caracterização das variações genéticas
As variações genéticas foram analisadas através da aplicação Thermo Fisher

Connect™, procedendo-se à exclusão de algumas das variações descritas na tabela 10.
Numa primeira análise, as exclusões foram efetuadas de acordo com os valores de call
rate, ou seja, a percentagem de indivíduos aos quais foram atribuídos um dos três
possíveis genótipos. Desta forma, as variações que apresentaram um valor inferior a 90%
foram excluídas.
De acordo com os valores de call rate, foram excluídas as seguintes variações:
G54E, Y161C e V296Y do gene TLR5, A16G do gene TLR7 e K381E do gene TLR9. O
polimorfismo G54E (rs24029590) do gene TLR5, para além de apresentar um call rate
inferior a 90%, foi também eliminado por haver amplificação no branco (água).
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Tabela 10 – Identificação das variações genéticas analisadas pelo microarray e o call rate de cada análise.
A negrito encontram-se os call rate inferiores a 90%.
Gene

TLR1

TLR2

TLR3

TLR4

TLR5

Variação aminoacídica

Número de identificação (NCBI)

Call rate

S29I

rs23585044

98,89%

S281A

rs850879739

100%

V312I

rs851676406

100%

N634K

rs23572381

100%

S657N

rs23572380

100%

S46Y

rs22410121

100%

Frameshift 398

rs8958543

100%

S516L

rs853182812

100%

T606M

ND

100%

E176D

rs850791846

100%

V8A

rs22120766

96,67%

A34P

rs22157966

100%

V82M

rs851011680

100%

L167P

rs22145736

100%

H200Q

rs22189454

100%

K230E

rs22189456

98,89%

A347T

rs851338235

96,67%

E524V

rs22124023

100%

T577A

rs850724545

98,89%

E603K

rs22123995

100%

G54E

rs24029590

76,67%

Frameshift 73/74

rs9070448

94,44%

Y161C

rs9070450

87,78%

E169D

rs851050473

100%

S177N

ND

97,78%

R203P

rs9070451

100%

W218R

rs9070452

94,44%

R269C

rs9070447

100%

V296I

ND

88,89%

L383S

rs852284694

100%
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CONT. (Tab. 10)

Gene

TLR5

TLR6

TLR7

TLR8

TLR9

TLR10

Variação aminoacídica

Número de identificação (NCBI)

Call rate

R402Q

rs853033684

100%

R416Q

rs851027578

100%

Frameshift 520

rs9125247

100%

G533S

rs850924115

98,89%

R734Q

rs851270241

100%

D767Y

rs850634426

97,78%

R844C

rs850526122

98,89%

L850S

rs24029975

100%

F888C

rs851935663

100%

A896T

rs852789269

98,89%

H1017Y

rs852166900

100%

G1020S

ND

98,89%

R1049Q

ND

98,89%

A1078T

rs851247556

94,44%

Y182C

rs851441018

100%

L457F

rs851204777

100%

D513N

rs852738689

100%

A16G

rs852648459

86,67%

F167L

rs852796301

96,67%

P1066L

ND

100%

V157A

rs852844255

100%

R298Q

rs851659358

100%

G442S

rs24607342

100%

R686H

rs24607358

100%

V87I

ND

100%

K381E

rs853028610

82,22%

Frameshift 398

rs9188882

100%

P459T

rs852069890

96,67%

S721G

rs22882109

100%

P787L

rs852734185

100%

R862W

rs851944523

94,44%

T361M

rs23518574

100%

M592V

rs851352854

100%

ND – Não definido
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Para além das variações supramencionadas, o polimorfismo V8A (rs22120766)
do gene TLR4 foi removido da análise porque apresentava um padrão de amplificação
pouco fidedigno (o fluorocromo VIC que está associado ao alelo C teve uma baixa
amplificação), apesar de ter um call rate de 96,67% (Fig. 8A). O mesmo acontece com o
polimorfismo W218R (rs9070452) presente no gene TLR5, onde o fluorocromo VIC, que
está associado ao alelo C, teve uma amplificação muito baixa, não sendo possível garantir
a genotipagem dos indivíduos, apesar de ter um call rate de 94,44% (Fig. 8B).

A

B

Figura 8 – Gráficos com as amplificações dos SNPs (A) V8A (rs22120766) e (B) W218R (rs9070452). A verde e a
vermelho são os indivíduos marcados como heterozigóticos CT e homozigóticos TT, respetivamente, para ambos os
polimorfismos. A preto – as amostras indeterminadas; a amarelo – as amostras não amplificadas; e a turquesa – o branco
(água).

As seguintes variações genéticas encontram-se monomórficas na população em
estudo: N634K (rs23572381) e S657N (rs23572380) do gene TLR1; frameshift 398
(rs8958543) e T606M do gene TLR2; T577A (rs850724545) do gene TLR4; frameshift
73/74 (rs9070448) e frameshift 520 (rs9125247) do gene TLR5; P1066L do gene TLR7;
frameshift 398 (rs9188882) e P787L (rs852734185) do gene TLR9.
4.2.2. Análise por PCR convencional
A análise por PCR convencional permitiu a confirmação e validação da
genotipagem feita pelo microarray. Para além disso, foi possível proceder à genotipagem
de SNPs que não estavam presentes no microarray.
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4.2.2.1.

Confirmação da amplificação da região do gene TLR4
De acordo com os objetivos propostos, recorreu-se à técnica de PCR para a

amplificação do fragmento correspondente ao exão 3 do gene TLR4, utilizando o DNA
genómico de cada indivíduo da população em estudo (90 indivíduos dos quais 40 do
grupo de casos e 50 do grupo controlo). Após a reação de PCR, depositaram-se as
amostras num gel de agarose a 1,5 % para confirmar se tinha ocorrido a amplificação.
Segundo a análise in silico, seria de esperar um fragmento de 655 bp tal como se confirma
pelo gel (Fig. 9).

6

7

8

9

10

11 B

M

M

23

39

33

B

800 bp
700 bp
600 bp

Figura 9 – Representação do gel de agarose a

Figura 10 – Representação do gel de agarose a

1,5% com a deposição das amostras 6, 7, 8, 9,

1,5% com a deposição das amostras 23, 33 e

10 e 11, podendo ser visualizados os

39, podendo ser visualizados os fragmentos de

fragmentos de 655 bp referentes a parte do

741 bp referentes a parte do exão 3 do gene

exão 3 do gene TLR4. B: branco; M: marcador

TLR9. M: marcador molecular 100 bp Plus

molecular

DNA Ladder (C:304105, BIORON); B:

100

bp

(C:304105, BIORON).

4.2.2.2.

Plus

DNA

Ladder

branco.

Confirmação da amplificação da região do gene TLR9
Tal como anteriormente, recorreu-se à técnica de PCR para amplificar o

fragmento correspondente ao exão 3 do gene TLR9, usando o DNA genómico. Após
reação de PCR, depositaram-se as amostras num gel de agarose a 1,5% para confirmar a
amplificação de um fragmento de 741 bp, como previsto pela análise in silico (Fig. 10).
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4.2.2.3.

Análise e caracterização das variações genéticas no fragmento do gene TLR4
A caraterização dos polimorfismos foi efetuada após o alinhamento e edição das

sequenciações obtidas. Neste fragmento foram identificados três polimorfismos
(rs22124023 – (Fig. 11); rs22123996 e rs22123995 – (Fig. 12)).
rs22124023

A

B

C
Figura 11 – Eletroferogramas identificativos do local polimórfico rs22124023 (azul-marinho). A) Indivíduo
com o genótipo TT; B) Indivíduo com o genótipo TA; C) Indivíduo com o genótipo AA.

Os polimorfismos rs22124023 e rs22123995 serviram para validar a
genotipagem obtida através do microarray, obtendo um rácio de identidade de 100%.
rs22123996

rs22123995

A

B

C
Figura 12 – Eletroferogramas identificativos dos locais polimórficos rs22123996 (cor de laranja) e rs22123995
(amarelo). A) Indivíduo com o genótipo GG e AA para os polimorfismos rs22123996 e rs22123995,
respetivamente; B) Indivíduo com o genótipo AG e GA para os polimorfismos rs22123996 e rs22123995,
respetivamente; C) Indivíduo com o genótipo AA e GG para os polimorfismos rs22123996 e rs22123995,
respetivamente.
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4.2.2.4.

Análise e caracterização das variações genéticas no fragmento do gene TLR9
A caraterização dos polimorfismos, tal como descrito anteriormente, foi efetuada

após o alinhamento e edição das sequenciações obtidas. Neste fragmento existem sete
potenciais locais polimórficos de acordo com as bases de dados Ensembl e NCBI
(rs851706751, rs22882109, rs852868639, rs852734185, rs851587151, rs851944523 e
rs22882111).
rs851706751

Figura 13 – Eletroferograma identificativo do local rs851706751 (verde) que se encontra monomórfico na
população em estudo.

Os locais rs851706751 (Fig. 13) e rs852734185 (Fig. 14) revelaram ser
monomórficos para a população em estudo.
rs852734185

rs851587151

A

B

Figura 14 – Eletroferogramas identificativos dos locais rs852734185 (roxo) e rs85157151 (magenta). A)
Indivíduo com o genótipo CC para ambos os polimorfismos; B) Indivíduo com o genótipo CC e CT para
os polimorfismos rs852734185 e rs85157151, respetivamente.
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Os polimorfismos rs852868639 (Fig. 15) e rs851587151 (Fig. 14) apresentaram
apenas um indivíduo heterozigótico.
rs852868639

A

B

Figura 15 – Eletroferogramas identificativos do local polimórfico rs852868639 (amarelo). A) Indivíduo com o
genótipo CC; B) Indivíduo com o genótipo CT.

Os polimorfismos rs22882109 (Fig. 16), rs851944523 (Fig. 17) e rs852734185
(Fig. 17) serviram para validar a genotipagem obtida através do microarray, obtendo um
rácio de identidade de 100%.
rs22882109

A

B

C
Figura 16 – Eletroferogramas identificativos do local polimórfico rs22882109 (azul-celeste). A) Indivíduo
com o genótipo AA; B) Indivíduo com o genótipo AG; C) Indivíduo com o genótipo GG.
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rs851944523

rs22882111

A

B

C

Figura 17 – Eletroferogramas identificativos dos locais polimórficos rs851944523 (bordô) e rs22882111 (cor
de laranja). A) Indivíduo com o genótipo CC para ambos os polimorfismos; B) Indivíduo com o genótipo CT
para ambos os polimorfismos; C) Indivíduo com o genótipo TT para ambos os polimorfismos.

4.2.3. Análise estatística
A análise estatística foi realizada para os locais polimórficos com a maior
variação dentro da população em estudo, recorrendo ao software SPSS.
Esta análise foi efetuada de acordo com os três modelos genéticos (modelo
aditivo, recessivo e dominante), tendo sido feita uma análise univariada e duas análises
multivariadas, uma ajustada ao sexo, idade e peso e outra apenas à idade e peso.
Previamente foi realizada uma análise empírica, onde a idade e o peso parecem
ter alguma influência na população em estudo [OR (95% CI): 1,555 (1,026-2,356), p =
0,037 e 0,822 (0,688-0,983), p = 0,032, respetivamente], enquanto que o sexo dos
indivíduos não demonstra ter qualquer influência na população em estudo [OR (95% CI):
0,957 (0,388-2,357), p = 0,923]. Deste modo, foram efetuadas duas análises
multivariadas, uma ajustada a todas as variantes presentes e outra apenas às variantes que
parecem ter alguma influência nesta população.
Este trabalho envolveu um número elevado de locais polimórficos e todos
tiveram o mesmo nível de tratamento. Desta forma, nos itens em seguida são apresentadas
as frequências genotípicas e as análises estatísticas de todas as variantes, sendo que os
resultados mais detalhados estarão representados nos anexos VII ao XVI.
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4.2.3.1.

Variações genéticas no gene TLR1
No gene TLR1 estão em análise cinco variações genéticas, no entanto, duas das

variações, N634K (rs23572381) e S657N (rs23572380), mostraram ser monomórficas
para a população em estudo. As restantes três variações – S29I (rs23585044), S281A
(rs850879739) e V312I (rs851676406) – foram estatisticamente analisadas (ver anexo
VII).
No polimorfismo S29I ocorre a transversão de guanina para timina que promove
uma alteração aminoacídica de uma serina por uma isoleucina. Foram encontrados
indivíduos homozigóticos dominantes e recessivos e heterozigóticos tanto no grupo
controlo como no grupo de casos, sendo a distribuição das frequências genotípicas a
seguinte: 28% de GG, 50% de GT e 22% de TT no grupo controlo e 30% de GG, 45% de
GT e 25% de TT no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas nos três
modelos genéticos neste polimorfismo mostraram a inexistência de diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo S281A ocorre a transversão de timina para guanina que
promove uma alteração de uma serina por uma alanina. Foram apenas encontrados
indivíduos com o genótipo TT e TG tanto no grupo controlo como no grupo de casos. A
distribuição das frequências genotípicas mostrou 84% de indivíduos TT e 16% de
indivíduos TG no grupo controlo e 87,5% de indivíduos TT e 12,5% de indivíduos TG
no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde ser calculado tal como para o genótipo
GG no modelo aditivo, uma vez que não houve qualquer indivíduo homozigótico
recessivo. Em relação ao genótipo TG no modelo aditivo e no modelo dominante, as
análises univariada e multivariadas neste polimorfismo não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo V312I ocorre a transição de guanina para adenina que promove
uma alteração de uma valina por uma isoleucina. Foram encontrados indivíduos com os
três genótipos, no entanto, houve apenas um indivíduo AA. De acordo com a distribuição
das frequências genotípicas, no grupo controlo surgiram 82% e 18% de indivíduos GG e
GA, respetivamente, e no grupo de casos, 72,5%, 25% e 2,5% de indivíduos GG, GA e
AA, respetivamente. Tal como no polimorfismo anterior, neste polimorfismo, o modelo
recessivo e o genótipo AA no modelo aditivo não puderam ser calculados devido à
existência de um único indivíduo AA. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo GA no modelo aditivo não mostraram diferenças
estatisticamente significativas.
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4.2.3.2.

Variações genéticas no gene TLR2
No gene TLR2 estão em análise quarto variações genéticas, no entanto, duas das

variações, frameshift 398 (rs8958543) e T606M, encontram-se monomórficas para a
população em estudo. As outras duas variações – S46Y (rs22410121) e S516L
(rs853182812) – foram estatisticamente analisadas (ver anexo VIII).
No polimorfismo S46Y ocorre a transversão de citosina para adenina que
promove uma alteração aminoacídica de uma serina por uma tirosina. Foram encontrados
indivíduos com os três genótipos, no entanto, houve apenas um indivíduo AA. A
distribuição das frequências genotípicas foi: no grupo controlo, 86%, 12% e 2% de
indivíduos CC, CA e AA, respetivamente; e, no grupo de casos, 82,5% e 17,5% de
indivíduos CC e CA, respetivamente. Neste polimorfismo, o genótipo AA no modelo
aditivo e o modelo recessivo não puderam ser calculados porque houve apenas um
indivíduo homozigótico recessivo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo CA no modelo aditivo não revelaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo S516L ocorre a transição de citosina para timina que promove
uma alteração de uma serina por uma leucina. Foram encontrados indivíduos com os três
genótipos, no entanto, houve apenas um indivíduo TT. A distribuição das frequências
genotípicas revelou, no grupo controlo 70% e 30% de indivíduos CC e CT,
respetivamente, e no grupo de casos, 67,5%, 30% e 2,5% de indivíduos CC, CT e TT,
respetivamente. Tal como no polimorfismo anterior, neste polimorfismo, o modelo
recessivo e o genótipo TT no modelo aditivo não puderam ser calculados devido à
existência de um único indivíduo TT. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo CT no modelo aditivo mostraram a inexistência de diferenças
estatisticamente significativas.
4.2.3.3.

Variações genéticas no gene TLR3
No gene TLR3 está em análise apenas uma variação genética – E176D

(rs850791846) (ver anexo IX).
Neste polimorfismo ocorre a transversão de guanina para citosina que promove
uma alteração aminoacídica de um glutamato pelo aspartato. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo GC e CC tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 16% e 84% de indivíduos GC
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e CC, respetivamente, no grupo controlo; e 12,5% e 87,5% de indivíduos GC e CC,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo dominante e o genótipo GG no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido ao facto não existirem indivíduos
homozigóticos dominantes na população em estudo. As análises univariada e
multivariadas no modelo recessivo e do genótipo CC no modelo aditivo não mostraram
diferenças estatisticamente significativas.
4.2.3.4.

Variações genéticas no gene TLR4
No gene TLR4 estão em análise 11 variações genéticas, no entanto, uma das

variações, T577A (rs850724545), encontra-se monomórfica na população em estudo, e a
variação V8A (rs22120766) foi removida da análise por apresentar um padrão de
amplificação pouco fidedigno já descrito anteriormente. As restantes nove variações –
A34P (rs22157966), V82M (rs851011680), L167P (rs22145736), H200Q (rs22189454),
K230E (rs22189456), A347T (rs851338235), E524V (rs22124023), rs22123996 e E603K
(rs22123995) – foram estatisticamente analisadas (ver anexo X).
No polimorfismo A34P ocorre a transversão de guanina para citosina que
promove uma alteração aminoacídica de uma alanina por uma prolina. Foram encontrados
apenas três indivíduos heterozigóticos, sendo os restantes homozigóticos dominantes,
assim a distribuição das frequências genotípicas foi a seguinte: 94% e 6% de indivíduos
GG e GC, respetivamente, no grupo controlo; e 100% de indivíduos GG, no grupo de
casos. Devido à pouca variabilidade na população em estudo, não foi possível proceder
ao cálculo estatístico.
No polimorfismo V82M ocorre a transição de guanina para adenina que promove
uma alteração de uma valina por uma metionina. Foram encontrados indivíduos com os
três genótipos, no entanto, houve apenas um indivíduo AA. De acordo com a distribuição
das frequências genotípicas, no grupo controlo surgiram 86%, 12% e 2% de indivíduos
GG, GA e AA, respetivamente, e no grupo de casos, 82,5% e 17,5% de indivíduos GG e
GA, respetivamente. O modelo recessivo e o genótipo AA no modelo aditivo não
puderam ser calculados devido à existência de um único indivíduo homozigótico
recessivo. As análises univariada e multivariadas no modelo dominante e do genótipo GA
no modelo aditivo não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo L167P ocorre a transição de timina para citosina que promove
uma alteração de uma leucina por uma prolina. Foram encontrados apenas indivíduos com
o genótipo TT e TC tanto no grupo controlo como no grupo de casos, sendo a distribuição
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das frequências genotípicas a seguinte: 94% e 6% de indivíduos TT e TC, respetivamente,
no grupo controlo; e 87,5% e 12,5% de indivíduos TT e TC, respetivamente, no grupo de
casos. O modelo recessivo e o genótipo CC no modelo aditivo não puderam ser calculados
devido não existirem de indivíduos homozigóticos recessivos na população em estudo.
As análises univariada e multivariadas no modelo dominante e do genótipo TC no modelo
aditivo não mostraram diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo H200Q ocorre a transversão de citosina para adenina que
promove uma alteração de uma histidina por uma glutamina. Foram encontrados
indivíduos homozigóticos dominantes e recessivos e heterozigóticos tanto no grupo
controlo como no grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas foi: 44% de
CC, 44% de CA e 12% de AA no grupo controlo e 52,5% de CC, 42,5% de CA e 5% de
AA no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas nos três modelos genéticos
neste polimorfismo

mostraram a inexistência de

diferenças

estatisticamente

significativas.
No polimorfismo K230E ocorre a transição de adenina para guanina que
promove uma alteração de uma lisina pelo glutamato. Foram encontrados indivíduos com
os três genótipos em ambos os grupos – controlo e casos. A distribuição das frequências
genotípicas revelou 46%, 42% e 12% de indivíduos com o genótipo AA, AG e GG,
respetivamente, no grupo controlo, e 52,5%, 42,5% e 5% de indivíduos com o genótipo
AA, AG e GG, respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas
nos três modelos genéticos neste polimorfismo não revelaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo A347T ocorre a transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma alanina por uma treonina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. De acordo com a distribuição das frequências
genotípicas, no grupo controlo surgiram 34%, 46% e 20% de indivíduos GG, GA e AA,
respetivamente, e no grupo de casos, 35%, 52,5% e 12,5% de indivíduos GG, GA e AA,
respetivamente. As análises univariada e multivariadas nos três modelos genéticos não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo E524V ocorre uma transversão de timina para adenina que
promove uma alteração de um glutamato por uma valina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
foi: 52%, 44% e 4% de indivíduos TT, TA e AA, respetivamente, no grupo controlo, e
45%, 42,5% e 12,5% de indivíduos TT, TA e AA, respetivamente, no grupo de casos. As
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análises univariada e multivariadas nos três modelos genéticos não mostraram diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo rs22123996 ocorre uma transição de adenina para guanina, no
entanto, esta alteração não promove nenhuma alteração direta na sequência de
aminoácidos, tratando-se de uma mutação sinónima. Foram encontrados indivíduos com
os três genótipos, no entanto, foram identificados apenas quatro indivíduos AA. De
acordo com a distribuição das frequências genotípicas, no grupo controlo surgiram 42%
e 58% de indivíduos AG e GG, respetivamente, e no grupo de casos, 10%, 40% e 50%
de indivíduos AA, AG e GG, respetivamente. Devido à existência de poucos indivíduos
homozigóticos dominantes, não foi possível analisar através do modelo aditivo e do
modelo dominante. No entanto, as análises univariada e multivariadas no modelo
recessivo mostraram a inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo E603K ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de um glutamato por uma lisina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. De acordo com a distribuição das frequências
genotípicas, no grupo controlo houveram 2%, 44% e 54% de indivíduos GG, GA e AA,
respetivamente, e no grupo de casos, 12,5%, 45% e 42,5% de indivíduos GG, GA e AA,
respetivamente. As análises univariada e multivariadas nos três modelos genéticos não
revelaram diferenças estatisticamente significativas.
4.2.3.5.

Variações genéticas no gene TLR5
No gene TLR5 estão em análise 24 variações genéticas, no entanto, duas

variações – frameshift 520 (rs9125247) e frameshift 73/74 (rs9070448) – mostraram ser
monomórficas para a população em estudo, outras três – G54E (rs24029590), Y161C
(rs9070450) e V296I – apresentaram um call rate inferior a 90%, e por último, outra
variação – W218R (rs9070452) – apresentou um padrão de amplificação pouco fidedigno,
sendo todas removidas da análise. As restantes 18 variações – E169D (rs851050473),
S177N, R203P (rs9070451), R269C (rs9070447), L383S (rs852284694), R402Q
(rs853033684), R416Q (rs851027578), G533S (rs850924115), R734Q (rs851270241),
D767Y

(rs850634426),

R844C

(rs850526122),

L850S

(rs24029975),

F888C

(rs851935663), A896T (rs852789269), H1017Y (rs852166900), G1020S, R1049Q e
A1078T (rs851247556) – foram estatisticamente analisadas (ver anexo XI).
No polimorfismo E169D ocorre uma transversão de adenina para citosina que
promove uma alteração aminoacídica de um glutamato por um aspartato. Foram
58

encontrados indivíduos com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das
frequências genotípicas foi: 4%, 24% e 72% de indivíduos com o genótipo AA, AC e CC,
respetivamente, no grupo controlo; e 2,5%, 35% e 62,5% de indivíduos com o genótipo
AA, AC e CC, respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas
nos três modelos genéticos neste polimorfismo não mostraram diferenças estatisticamente
significativas.
Na variação S177N ocorre uma transição de guanina para adenina que promove
uma alteração de uma serina por uma asparagina. Foram encontrados apenas indivíduos
com o genótipo GG e GA tanto no grupo controlo como no grupo de casos, sendo a
distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 88% e 12% de indivíduos GG e GA,
respetivamente, no grupo controlo; e 84,2% e 15,8% de indivíduos GG e GA,
respetivamente, no grupo de casos. Não foi possível fazer a genotipagem de um indivíduo
do grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo AA no modelo aditivo não puderam
ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos recessivos na população
em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo dominante e do genótipo
GA no modelo aditivo não revelaram diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo R203P ocorre uma transversão de guanina para citosina que
promove uma alteração de uma arginina por uma prolina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. De acordo com a distribuição das frequências
genotípicas, no grupo controlo surgiram 10%, 52% e 38% de indivíduos GG, GC e CC,
respetivamente, e no grupo de casos, 10%, 35% e 55% de indivíduos GG, GC e CC,
respetivamente. As análises univariada e multivariadas nos três modelos genéticos
mostraram a inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo R269C ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma arginina por uma cisteína. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
foi: 82%, 14% e 4% de indivíduos com o genótipo CC, CT e TT, respetivamente, no
grupo controlo; e 80%, 17,5% e 2,5% de indivíduos com o genótipo CC, CT e TT,
respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas nos três
modelos genéticos neste polimorfismo não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo L383S ocorre uma transição de timina para citosina que
promove uma alteração de uma leucina por uma serina. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo TT e TC tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 92% e 8% de indivíduos TT
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e TC, respetivamente, no grupo controlo; e 92,5% e 7,5% de indivíduos TT e TC,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo CC no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos
recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo TC no modelo aditivo não revelaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo R402Q ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma arginina por uma glutamina. Foram encontrados apenas
indivíduos homozigóticos dominantes e heterozigóticos tanto no grupo controlo como no
grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas mostrou 86% de indivíduos
GG e 14% de indivíduos GA, no grupo controlo, e 97,5% de indivíduos GG e 2,5% de
indivíduos GA, no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde ser calculado tal como
para o genótipo AA no modelo aditivo, uma vez que não houve qualquer indivíduo
homozigótico recessivo. Em relação ao genótipo GA no modelo aditivo e ao modelo
dominante, as análises univariada e multivariadas neste polimorfismo mostraram a
inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo R416Q ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma arginina por uma glutamina. Foram encontrados
indivíduos com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências
genotípicas revelou: 86%, 12% e 2% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA,
respetivamente, no grupo controlo; e 82,5%, 15% e 2,5% de indivíduos com o genótipo
GG, GA e AA, respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas
nos três modelos genéticos neste polimorfismo revelaram a inexistência de diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo G533S ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma glicina por uma serina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos, no entanto, foi encontrado apenas um indivíduo homozigótico
recessivo. De acordo com a distribuição das frequências genotípicas, no grupo controlo
surgiram 98% e 2% de indivíduos GG e GA, respetivamente, e no grupo de casos, 87,5%,
10% e 2,5% de indivíduos GG, GA e AA, respetivamente. Devido à existência de um
único indivíduo homozigótico recessivo, não foi possível calcular as análises univariada
e multivariadas no modelo recessivo e o genótipo AA do modelo aditivo. No entanto, as
análises univariada e multivariadas no modelo dominante e do genótipo GA do modelo
aditivo não mostraram diferenças estatisticamente significativas.
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No polimorfismo R734Q ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma arginina por uma glutamina. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo GG e GA tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 86% e 14% de indivíduos GG
e GA, respetivamente, no grupo controlo; e 90% e 10% de indivíduos GG e GA,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo AA no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos
recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo GA no modelo aditivo não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo D767Y ocorre uma transversão de guanina para timina que
promove uma alteração de um aspartato por uma tirosina. Foram encontrados apenas
indivíduos homozigóticos dominantes e heterozigóticos tanto no grupo controlo como no
grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas revelou 84% de indivíduos
GG e 16% de indivíduos GT no grupo controlo e 90% de indivíduos GG e 10% de
indivíduos GT no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde ser calculado tal como
para o genótipo TT no modelo aditivo, uma vez que não houve qualquer indivíduo
homozigótico recessivo. Em relação ao genótipo GT no modelo aditivo e ao modelo
dominante, as análises univariada e multivariadas neste polimorfismo mostraram a
inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo R844C ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma arginina por uma cisteína. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo CC no grupo de casos, enquanto que no grupo controlo foram
encontrados indivíduos com o genótipo CC e CT, sendo a distribuição das frequências
genotípicas a seguinte: 88% e 12% de indivíduos CC e CT, respetivamente, no grupo
controlo; e 100% de indivíduos CC no grupo de casos. Por haver uma variação muito
baixa, não foi possível realizar as análises estatísticas de acordo com os três modelos
genéticos.
No polimorfismo L850S ocorre uma transição de timina para citosina que
promove uma alteração de uma leucina por uma serina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
revelou: 8%, 50% e 42% de indivíduos com o genótipo TT, TC e CC, respetivamente, no
grupo controlo; e 10%, 35% e 55% de indivíduos com o genótipo TT, TC e CC,
respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas nos três
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modelos genéticos neste polimorfismo não revelaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo F888C ocorre uma transversão de timina para guanina que
promove uma alteração de uma fenilalanina por uma cisteína. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo TT e TG tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 84% e 16% de indivíduos TT
e TG, respetivamente, no grupo controlo; e 90% e 10% de indivíduos TT e TG,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo GG no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos
recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo TG no modelo aditivo não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo A896T ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma alanina por uma treonina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos, no entanto, não foi possível fazer a
genotipagem de um indivíduo do grupo controlo. A distribuição das frequências
genotípicas foi: 87,8%, 10,2% e 2% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA,
respetivamente, no grupo controlo; e 85%, 12,5% e 2,5% de indivíduos com o genótipo
GG, GA e AA, respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas
nos três modelos genéticos neste polimorfismo mostraram a inexistência de diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo H1017Y ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma histidina por uma tirosina. Foram encontrados apenas
indivíduos homozigóticos dominantes e heterozigóticos tanto no grupo controlo como no
grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas mostrou 94% de indivíduos
CC e 6% de indivíduos CT no grupo controlo e 90% de indivíduos CC e 10% de
indivíduos CT no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde ser calculado tal como
para o genótipo TT no modelo aditivo, uma vez que não houve qualquer indivíduo
homozigótico recessivo. Em relação ao genótipo CT no modelo aditivo e ao modelo
dominante, as análises univariada e multivariadas neste polimorfismo não revelaram
diferenças estatisticamente significativas.
Na variação G1020S ocorre uma transição de guanina para adenina que promove
uma alteração de uma glicina por uma serina. Foi apenas encontrado um indivíduo
heterozigótico sendo os restantes homozigóticos dominantes. Além disso, não foi possível
proceder à genotipagem de dois indivíduos do grupo controlo. Devido à baixa variação
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presente na população em estudo, não foi possível realizar as análises estatísticas de
acordo com os três modelos genéticos.
Na variação R1049Q ocorre uma transição de guanina para adenina que promove
uma alteração de uma arginina por uma glutamina. Foram encontrados apenas indivíduos
com o genótipo GG e GA tanto no grupo controlo como no grupo de casos, sendo a
distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 90% e 10% de indivíduos GG e GA,
respetivamente, no grupo controlo; e 97,5% e 2,5% de indivíduos GG e GA,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo AA no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos
recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo GA no modelo aditivo não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo A1078T ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma alanina por uma treonina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
foi: 88%, 10% e 2% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA, respetivamente, no
grupo controlo; e 85%, 12,5% e 2,5% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA,
respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas nos modelos
aditivo e dominante neste polimorfismo revelaram a inexistência de diferenças
estatisticamente significativas e o modelo recessivo não foi possível ser calculado.
4.2.3.6.

Variações genéticas no gene TLR6
No gene TLR6 estão em análise três variações genéticas – Y182C

(rs851441018), L457F (rs851204777) e D513N (rs852738689) – que foram
estatisticamente analisadas (ver anexo XII).
No polimorfismo Y182C ocorre uma transição de adenina para guanina que
promove uma alteração aminoacídica de uma tirosina por uma cisteína. Foram
encontrados apenas indivíduos homozigóticos dominantes e heterozigóticos tanto no
grupo controlo como no grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas
revelou 94% de indivíduos AA e 6% de indivíduos AG no grupo controlo e 97,5% de
indivíduos AA e 2,5% de indivíduos AG no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde
ser calculado tal como para o genótipo GG no modelo aditivo, uma vez que não houve
qualquer indivíduo homozigótico recessivo. Em relação ao genótipo AG no modelo
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aditivo e ao modelo dominante, as análises univariada e multivariadas neste polimorfismo
não mostraram diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo L457F ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma leucina por uma fenilalanina. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo CC e CT tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 92% e 8% de indivíduos CC
e CT, respetivamente, no grupo controlo; e 92,5% e 7,5% de indivíduos CC e CT,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo TT no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos
recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo CT no modelo aditivo não revelaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo D513N ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de um aspartato por uma asparagina. Foram encontrados apenas
indivíduos homozigóticos dominantes e heterozigóticos tanto no grupo controlo como no
grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas mostrou 28% de indivíduos
GG e 72% de indivíduos GA no grupo controlo e 10% de indivíduos GG e 90% de
indivíduos GA no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde ser calculado tal como
para o genótipo AA no modelo aditivo, uma vez que não houve qualquer indivíduo
homozigótico recessivo. No entanto, o genótipo GA no modelo aditivo e o modelo
dominante mostraram diferenças estatisticamente significativas, tanto na análise
univariada como nas análises multivariadas. Contudo, a análise bootstrap refutou esta
associação [OR (95% IC): 3,504 (0,961-12,772), p = 0,057] (Tab. 11).
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Tabela 11 – Análise estatística do polimorfismo rs852738689 do gene TLR6 de acordo com os três modelos
genéticos (aditivo, recessivo e dominante). Apresentação das frequências genotípicas, análises univariada,
multivariadas e bootstrap.

TLR6
D513N – rs852738689
Modelos

GG

Modelo
Aditivo

GA
AA

Modelo
Recessivo

GG/GA
AA
GG

Modelo
Dominante GA/AA
†

N

N

controlo

casos

(%)

(%)

14
(28,0)
36
(72,0)

4
(10,0)
36
(90,0)

0
(0)
50
(100)
0
(0)
14
(28,0)
36
(72,0)

0
(0)
40
(100)
0
(0)
4
(10,0)
36
(90,0)

Análise
Univariada
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada†
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada§
OR (IC 95%)

Análise
Bootstrap§
OR (IC 95%)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

3,500
(1,051-11,660)
p = 0,041

3,504
(1,011-12,151)
p = 0,048

3,504
(1,011-12,137)
p = 0,048

3,504
(0,961-12,772)
p = 0,057

-

-

-

-

Ref.

Ref.

Ref.

-

-

-

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

3,500
(1,051-11,660)
p = 0,041

3,504
(1,011-12,151)
p = 0,048

3,504
(1,011-12,137)
p = 0,048

3,504
(0,961-12,772)
p = 0,057

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

4.2.3.7.

Variações genéticas no gene TLR7
No gene TLR7 estão em análise três variações genéticas, no entanto, uma das

variações, P1066L, encontra-se monomórfica na população em estudo, e a variação A16G
(rs852648459) foi removida da análise por apresentar um call rate inferior a 90%. Assim
sendo, apenas a variação F167L (rs852796301) foi estatisticamente analisada (ver anexo
XIII).
No polimorfismo F167L ocorre uma transversão de citosina para adenina que
promove uma alteração aminoacídica de uma fenilalanina por uma leucina. Foram
encontrados indivíduos com o genótipo CC e CA nos dois grupos, mas apenas indivíduos
com o genótipo AA no grupo de casos, sendo a distribuição das frequências genotípicas
a seguinte: 72% e 28% de indivíduos CC e CA, respetivamente, no grupo controlo; e
85%, 10% e 5% de indivíduos CC, CA e AA, respetivamente, no grupo de casos. O
modelo recessivo e o genótipo AA no modelo aditivo não puderam ser calculados por
existirem apenas dois indivíduos homozigóticos recessivos no grupo de casos. As análises
univariada e multivariadas no modelo dominante e do genótipo CA no modelo aditivo
não revelaram diferenças estatisticamente significativas.
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4.2.3.8.

Variações genéticas no gene TLR8
No gene TLR8 estão em análise quarto variações genéticas – V157A

(rs852844255), R298Q (rs851659358), G442S (rs24607342) e R686H (rs24607358) –
que foram estatisticamente analisadas (ver anexo XIV).
No polimorfismo V157A ocorre uma transição de timina por citosina que
promove uma alteração aminoacídica de uma valina por uma alanina. Foram encontrados
indivíduos com o genótipo TT e TC nos dois grupos, mas apenas um indivíduo com o
genótipo CC no grupo controlo, sendo a distribuição das frequências genotípicas a
seguinte: 94%, 4% e 2% de indivíduos TT, TC e CC, respetivamente, no grupo controlo;
e 92,5% e 7,5% de indivíduos TT e TC, respetivamente, no grupo de casos. O modelo
recessivo e o genótipo CC no modelo aditivo não puderam ser calculados por existir um
único indivíduo homozigótico recessivo no grupo controlo. As análises univariada e
multivariadas no modelo dominante e do genótipo TC no modelo aditivo mostraram a
inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo R298Q ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma arginina por uma glutamina. Foram encontrados
indivíduos com o genótipo GG e GA nos dois grupos, mas apenas um indivíduo com o
genótipo AA no grupo controlo. A distribuição das frequências genotípicas mostrou:
82%, 16% e 2% de indivíduos GG, GA e AA, respetivamente, no grupo controlo; e 92,5%
e 7,5% de indivíduos GG e GA, respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo
e o genótipo AA no modelo aditivo não puderam ser calculados por existir apenas um
indivíduo homozigótico recessivo no grupo controlo. As análises univariada e
multivariadas no modelo dominante e do genótipo GA no modelo aditivo não revelaram
diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo G442S ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma glicina por uma serina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
revelou: 58%, 26% e 16% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA, respetivamente,
no grupo controlo; e 50%, 37,5% e 12,5% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA,
respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas nos três
modelos genéticos neste polimorfismo não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo R686H ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma arginina por uma histidina. Foram encontrados indivíduos
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com o genótipo GG e GA nos dois grupos, mas apenas indivíduos com o genótipo AA no
grupo controlo, sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 78%, 18% e
4% de indivíduos GG, GA e AA, respetivamente, no grupo controlo; e 77,5% e 22,5% de
indivíduos GG e GA, respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo
AA no modelo aditivo não puderam ser calculados por existirem apenas dois indivíduos
homozigótico recessivo no grupo controlo. As análises univariada e multivariadas no
modelo dominante e do genótipo GA no modelo aditivo não mostraram diferenças
estatisticamente significativas.
4.2.3.9.

Variações genéticas no gene TLR9
No gene TLR9 estão em análise 11 variações genéticas, no entanto, três variações

– frameshift 398 (rs9188882), rs851706751 e P787L (rs852734185) – encontram-se
monomórficas na população em estudo, e a variação K381E (rs853028610) foi removida
da análise por apresentar um call rate inferior a 90%. As restantes sete variações – V87I,
P459T

(rs852069890),

S721G

(rs22882109),

A751V

(rs852868639),

R789C

(rs851587151), R862W (rs851944523) e rs22882111 – foram estatisticamente analisadas
(ver anexo XV).
Na variação V87I ocorre uma transição de guanina para adenina que promove
uma alteração aminoacídica de uma valina por uma isoleucina. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo GG e GA tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 94% e 6% de indivíduos GG
e GA, respetivamente, no grupo controlo; e 97,5% e 2,5% de indivíduos GG e GA,
respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo AA no modelo
aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos homozigóticos
recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo GA no modelo aditivo não mostraram diferenças
estatisticamente significativas.
No polimorfismo P459T ocorre uma transversão de citosina para adenina que
promove uma alteração de uma prolina por uma treonina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
revelou: 32%, 36% e 32% de indivíduos com o genótipo CC, CA e AA, respetivamente,
no grupo controlo; e 35%, 60% e 5% de indivíduos com o genótipo CC, CA e AA,
respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas no modelo
dominante e do genótipo CA no modelo aditivo não apresentaram diferenças
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estatisticamente significativas, no entanto, as análises univariada e multivariadas no
modelo recessivo e do genótipo AA no modelo aditivo mostraram diferenças
estatisticamente significativas. Por sua vez, a análise bootstrap confirmou estes valores
(Tab. 12).
Tabela 12 – Análise estatística do polimorfismo rs852069890 do gene TLR9 de acordo com os três modelos
genéticos (aditivo, recessivo e dominante). Apresentação das frequências genotípicas, análises univariada,
multivariadas e bootstrap.

TLR9
P459T – rs852069890
Modelos

Modelo
Aditivo

Modelo
Recessivo

N

N

controlo

casos

(%)

(%)

CC

16
(32,0)

14
(35,0)

CA

18
(36,0)

24
(60,0)

AA

16
(32,0)

2
(5,0)

CC/CA

34
(68,0)

AA
CC

Modelo
Dominante CA/AA
†

Análise
Univariada
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada†
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada§
OR (IC 95%)

Análise
Bootstrap§
OR (IC 95%)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

1,524
(0,594-3,910)
p = 0,380
0,143
(0,028-0,733)
p = 0,036

1,208
(0,424-3,442)
p = 0,724
0,106
(0,019-0,604)
p = 0,011

1,181
(0,432-3,229)
p = 0,746
0,105
(0,019-0,595)
p = 0,011

0,083
(0,009-0,742)
p = 0,026

38
(95,0)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

16
(32,0)

2
(5,0)

0,112
(0,024-0,522)
p = 0,005

0,095
(0,019-0,480)
p = 0,004

0,095
(0,019-0,480)
p = 0,004

0,095
(0,026-0,351)
p = 0,000

16
(32,0)

14
(35,0)

Ref.

Ref.

Ref.

34
(68,0)

26
(65,0)

0,874
(0,362-2,108)
p = 0,764

0,659
(0,251-1,732)
p = 0,397

0,679
(0,264-1,743)
p = 0,421

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

No polimorfismo S721G ocorre uma transição de guanina para adenina que
promove uma alteração de uma serina por uma glicina. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos em ambos os grupos. A distribuição das frequências genotípicas
foi: 36%, 42% e 22% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA, respetivamente, no
grupo controlo; e 12,5%, 57,5% e 30% de indivíduos com o genótipo GG, GA e AA,
respetivamente, no grupo de casos. As análises univariada e multivariadas no modelo
recessivo não revelaram diferenças estatisticamente significativas. Por outro lado, as
análises univariada e multivariadas nos modelos aditivo e dominante mostraram
diferenças estatisticamente significativas. A análise bootstrap confirma estas diferenças
significativas exceto para o genótipo AA no modelo aditivo (Tab. 13).
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Tabela 13 – Análise estatística do polimorfismo rs22882109 do gene TLR9 de acordo com os três modelos
genéticos (aditivo, recessivo e dominante). Apresentação das frequências genotípicas, análises univariada,
multivariadas e bootstrap.

TLR9
S721G – rs22882109
Modelos

Modelo
Aditivo

Modelo
Recessivo

N

N

controlo

casos

(%)

(%)

GG

18
(36,0)

5
(12,5)

GA

21
(42,0)

23
(57,5)

AA

11
(22,0)

12
(30,0)

GG/GA

39
(78,0)

AA
GG

Modelo
Dominante GA/AA
†

Análise
Univariada
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada†
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada§
OR (IC 95%)

Análise
Bootstrap§
OR (IC 95%)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

3,943
(1,244-12,502)
p = 0,020
3,927
(1,087-14,195)
p = 0.037

5,187
(1,431-18,802)
p = 0,012
6,649
(1,534-28,816)
p = 0,011

4,989
(1,404-17,734)
p = 0,013
6,279
(1,490-26,458)
p = 0,012

4,809
(1,180-19,608)
p = 0,029
11,271
(0,292-435,799)
p = 0,194

28
(70,0)

Ref.

Ref.

Ref.

11
(22,0)

12
(30,0)

1,519
(0,587-3,934)
p = 0,389

1,993
(0,715-5,557)
p = 0,188

1,972
(0,710-5,477)
p = 0,193

18
(36,0)

5
(12,5)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

32
(64,0)

35
(87,5)

3,937
(1,310-11,837)
p = 0,015

5,582
(1,608-19,377)
p = 0,007

5,355
(1,578-18,173)
p = 0,007

5,355
(1,487-19,285)
p = 0,010

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

No polimorfismo A751V ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma alanina por uma valina. Foi encontrado apenas um
indivíduo heterozigótico, sendo os restantes homozigóticos dominantes. A distribuição
das frequências genotípicas mostrou 98% de indivíduos com o genótipo CC e 2% de
indivíduos com o genótipo CT no grupo controlo e 100% de indivíduos CC no grupo de
casos. Devido à baixa variação presente na população em estudo, não foi possível realizar
as análises estatísticas de acordo com os três modelos genéticos.
No polimorfismo R789C ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma arginina por uma cisteína. Foram encontrados apenas
indivíduos com o genótipo CC e CT tanto no grupo controlo como no grupo de casos,
sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 98% e 2% de indivíduos CC
e CT, respetivamente, no grupo controlo; e 97,5% e 2,5% de indivíduos CC e CT,
respetivamente, no grupo de casos. Os modelos recessivo e dominante e o genótipo TT
no modelo aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos
homozigóticos recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas
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do genótipo CT no modelo aditivo não mostraram diferenças estatisticamente
significativas.
No polimorfismo R862W ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração de uma arginina por um triptofano. Foram encontrados indivíduos
com os três genótipos na população em estudo. A distribuição das frequências genotípicas
revelou: 76% e 24% de indivíduos CC e CT, respetivamente, no grupo controlo e 65%,
32,5% e 2,5% de indivíduos CC, CT e TT, respetivamente, no grupo de casos. O modelo
recessivo e o genótipo TT no modelo aditivo não puderam ser calculados devido à
existência de um único indivíduo homozigótico recessivo na população em estudo. As
análises univariada e multivariadas no modelo dominante e do genótipo CT no modelo
aditivo mostraram a inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
No polimorfismo rs22882111 ocorre uma transição de citosina para timina, no
entanto, esta alteração não promove nenhuma alteração proteica direta, tratando-se de
uma mutação sinónima. Foram encontrados indivíduos com os três genótipos. De acordo
com a distribuição das frequências genotípicas, no grupo controlo sugiram 30%, 36% e
34% de indivíduos CC, CT e TT, respetivamente, e no grupo de casos, 5%, 52,5% e 42,5%
de indivíduos CC, CT e TT, respetivamente. As análises univariada e multivariadas no
modelo recessivo não mostraram diferenças estatisticamente significativas. Por outro
lado, as análises univariada e multivariadas no modelo aditivo e no modelo dominante
revelaram diferenças estatisticamente significativas. Além disso, a análise bootstrap
confirma esta associação (Tab. 14).
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Tabela 14 – Análise estatística do polimorfismo rs22882111 do gene TLR9 de acordo com os três modelos
genéticos (aditivo, recessivo e dominante). Apresentação das frequências genotípicas, análises univariada,
multivariadas e bootstrap.

TLR9
rs22882111
Modelos

Modelo
Aditivo

Modelo
Recessivo

N

N

controlo

casos

(%)

(%)

CC

15
(30,0)

2
(5,0)

CT

18
(36,0)

21
(52,5)

TT

17
(34,0)

17
(42,5)

CC/CT

33
(66,0)

TT
CC

Modelo
Dominante CT/TT
†

Análise
Univariada
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada†
OR (IC 95%)

Análise
Multivariada§
OR (IC 95%)

Análise
Bootstrap§
OR (IC 95%)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

8,750
(1,759-43,518)
p = 0,008
7,500
(1,482-37,949)
p = 0,015

10,041
(1,837-54,873)
p = 0,008
10,186
(1,804-57,518)
p = 0,009

9,910
(1,830-53,676)
p = 0,008
10,260
(1,818-57,896)
p = 0,008

9,656
(2,062-45,224)
p = 0,004
13,697
(1,267-148,011)
p = 0,031

23
(57,5)

Ref.

Ref.

Ref.

17
(34,0)

17
(42,5)

1,435
(0,609-3,382)
p = 0,409

1,819
(0,707-4,684)
p = 0,215

1,757
(0,697-4,425)
p = 0,232

15
(30,0)

2
(5,0)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

35
(70,0)

38
(95,0)

8,143
(1,737-38,181)
p = 0,008

10,106
(1,972-51,779)
p = 0,006

10,059
(1,962-51,567)
p = 0,006

10,059
(2,626-38,537)
p = 0.001

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

4.2.3.10.

Variações genéticas no gene TLR10
No gene TLR10 estão em análise duas variações genéticas – T361M

(rs23518574) e M592V (rs851352854) – que foram estatisticamente analisadas (ver
anexo XVI).
No polimorfismo T361M ocorre uma transição de citosina para timina que
promove uma alteração aminoacídica de uma treonina por uma metionina. Foram
encontrados apenas indivíduos com o genótipo CC e CT tanto no grupo controlo como
no grupo de casos, sendo a distribuição das frequências genotípicas a seguinte: 84% e
16% de indivíduos CC e CT, respetivamente, no grupo controlo; e 75% e 25% de
indivíduos CC e CT, respetivamente, no grupo de casos. O modelo recessivo e o genótipo
TT no modelo aditivo não puderam ser calculados devido não existirem de indivíduos
homozigóticos recessivos na população em estudo. As análises univariada e multivariadas
no modelo dominante e do genótipo CT no modelo aditivo não revelaram diferenças
estatisticamente significativas.
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No polimorfismo M592V ocorre uma transição de adenina para guanina que
promove uma alteração de uma metionina por uma valina. Foram encontrados apenas
indivíduos homozigóticos dominantes e heterozigóticos tanto no grupo controlo como no
grupo de casos. A distribuição das frequências genotípicas revelou 84% de indivíduos
AA e 16% de indivíduos AG no grupo controlo e 75% de indivíduos AA e 25% de
indivíduos AG no grupo de casos. O modelo recessivo não pôde ser calculado tal como
para o genótipo GG no modelo aditivo, uma vez que não houve qualquer indivíduo
homozigótico recessivo. Em relação ao genótipo AG no modelo aditivo e ao modelo
dominante, as análises univariada e multivariadas neste polimorfismo mostraram a
inexistência de diferenças estatisticamente significativas.
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO
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A doença periodontal, uma condição infecto-inflamatória do periodonto, é
causada principalmente pela acumulação de bactérias periodontopatogénicas e
compreende dois estádios – gengivite e periodontite. Ocorre inicialmente sob a forma de
gengivite, uma inflamação circunscrita à gengiva, no entanto, quando esta inflamação
progride para as estruturas mais profundas do suporte dentário, passa a denominar-se
periodontite (Kinane et al., 2017; Niemiec et al., 2017). No Homem, a periodontite é
subdividida em periodontite agressiva e periodontite crónica. A PA ocorre normalmente
em indivíduos jovens e tem uma progressão rápida, enquanto que a PC é mais prevalente
em indivíduos adultos e apresenta uma progressão mais lenta (Armitage et al., 2010; Van
der Velden, 2017).
A importância da DP é indubitável, pois trata-se do problema de saúde mais
prevalente em animais de pequeno porte, manifestando-se em cerca de 80% dos cães com
idade superior a 2 anos (Niemiec, 2013b). Além disso, tem também uma alta prevalência
na população humana, afetando 20-50% da população mundial, o que por si só a torna
um problema relevante no âmbito da saúde pública (Nazir, 2017).
A disbiose oral é um pré-requisito e a principal causa para desencadear a DP, no
entanto, sem a ocorrência simultânea de outros fatores, a mesma não se instala. A DP é
vista como uma doença complexa, apresentando uma etiologia multifatorial, onde fatores
genéticos, epigenéticos, imunes, anatómicos, sistémicos, ambientais e comportamentais
têm também influência na sua instalação e progressão (Van Dyke e Dave, 2005; Genco e
Borgnakke, 2013; Niemiec, 2013a). A progressão da DP depende principalmente das
interações entre a placa bacteriana e o sistema imunitário do hospedeiro. Além disso, a
resposta inflamatória do hospedeiro representa cerca de 80% do risco de ocorrência de
lesões nos tecidos periodontais (Meyle e Chapple, 2015). Desta forma, fatores genéticos
podem contribuir para modelar a resposta imune, aumentando ou diminuindo a sua
interação com as bactérias periodontopatogénicas e, por sua vez, aumentar ou diminuir o
risco de agressão ao periodonto. Por isso, torna-se importante realizar novos estudos na
área da genómica clínica para a identificação de fatores de risco, nomeadamente variações
genéticas, que possam ajudar na tomada de decisões médicas – medidas profiláticas e/ou
tratamento – de forma a garantir uma medicina mais personalizada e mais eficaz na gestão
deste desafio médico.
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5.1.

Revisão Sistemática e Meta-análise
A tentativa de encontrar fatores de risco genéticos tem sido concretizada por

vários grupos de investigação. E entre os vários genes candidatos já estudados, o gene
TLR4 parece demonstrar especial interesse perante a comunidade científica,
particularmente o polimorfismo c.896A>G.
O TLR4 tem uma função importante na imunidade inata e na inflamação,
reconhecendo lipopolisacáridos, o componente maioritário da membrana celular de
bactérias Gram-negativas (Park e Lee, 2013; Naruishi e Nagata, 2018), que por sua vez
têm um papel primordial na iniciação e progressão da periodontite (Popova et al., 2013).
Mutações neste gene podem estar associadas com a perda de resposta à Porphyromona
gingivalis (How et al., 2016), bactéria gram-negativa que cresce na microbiota
subgengival, influenciando o desenvolvimento de PC e fazendo deste gene um pontochave na investigação da DP (Kinane et al., 2006; Song et al., 2017). Mais
especificamente, segundo o estudo de Arbour e colegas (2000), a via de sinalização dos
LPS pelo TLR4 pode sofrer uma alteração devido à presença do polimorfismo c.896A>G.
Desta forma, vários estudos foram desenvolvidos com o intuito de mostrar se existe
alguma associação entre este polimorfismo e a progressão da DP. No entanto, esta
associação permanece controversa: foram feitas sete meta-análises que alcançaram
resultados discrepantes e, além disso, foi elaborada uma revisão sistemática em duas
destas, mas obtiveram-se conclusões opostas, mostrando ser necessário fazer uma revisão
sistemática atualizada de forma a identificar as falhas e as diferenças obtidas entre estas
revisões.
Após uma extensa pesquisa nas bases de dados, 23 artigos foram eleitos e
avaliados através da checklist de Downs e Black (1998), que foi a que melhor que se
adaptou ao nosso estudo. É de salientar que apenas a revisão sistemática de Jin e
colaboradores (2016) avaliou as publicações a serem incluídas através da escala de
Newcastle-Ottawa. No entanto, esta escala necessita ser revista, pois, segundo Hartling e
colegas (2013), não há evidências de que esta consiga identificar estudos com
enviesamento. Relativamente à checklist de Downs e Black, usada neste trabalho, esta é
uma forma de avaliação da qualidade metodológica dos estudos selecionados muito mais
robusta, pois avalia a qualidade dos estudos, validade interna (viés e variáveis de
provocam confusão), poder estatístico e uma validade externa (O’Connor et al., 2015).No
entanto, esta checklist teve que ser adaptada, retirando duas questões: (1) se os
investigadores reportavam eventos indesejáveis por consequência da intervenção e (2) se
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os investigadores reportavam o valor do poder estatístico. Uma vez que se trata de
genotipagem, os resultados não variam de acordo com erros do investigador, sendo por
isso retirada esta questão identificada no ponto (1). Relativamente à segunda questão,
seria importante que os investigadores revelassem o poder estatístico dos seus estudos,
pois é um ponto essencial para uma avaliação mais robusta de forma a diferenciar estudos.
De facto, o tamanho mínimo da amostra (número mínimo de indivíduos necessários para
garantir um menor erro estatístico) e, consequentemente, o poder estatístico são
importantes para estudos de caso-controlo, no entanto esta é uma informação que não está
descrita na maioria das investigações. Seria importante convidar um investigador da área
da bioestatística para ajudar a planear os projetos de investigação (Pourhoseingholi e
Baghestani, 2011). Contudo, é necessário fornecer algumas informações para calcular
corretamente o tamanho mínimo da amostra, que nem sempre estão disponíveis,
nomeadamente a frequência de uma determinada variação genética na população mundial
e valores de prevalência da doença, que como mostrado anteriormente, no caso da DP são
valores pouco definidos (Nazir, 2017). Deste modo, torna-se complicado proceder ao
cálculo do poder estatístico.
Para além do número adequado de indivíduos, é fundamental que a população
seja homogénea para minimizar o risco de enviesamento (Haidich, 2010), embora esta
seja difícil de obter. No caso do Homem, o tabaco é um dos principais fatores de
agravamento da DP, sendo por isso avaliado na maioria dos estudos. No entanto, apenas
três estudos usaram uma população não-fumadora: um dos estudos foi feito numa
população chinesa (Zhu et al., 2008) e outro numa população indiana (Reddy et al., 2011),
que não manifestam esta variação genética, por fim, o último foi realizado com uma
população mista de afro-americanos/mulatos e caucasianos (Garlet et al., 2012).
Adicionalmente, outros quatro estudos criaram uma subpopulação apenas com os nãofumadores, no entanto, não foi possível obter os dados de Schröder e colegas (2005)
enquanto que Emingil e colaboradores (2007) fizeram um estudo com indivíduos com
PA. Deste modo, proceder à realização de uma meta-análise apenas com indivíduos nãofumadores é inútil, pois há um número muito limitado de estudos e algumas diferenças
entre as populações que garantam uma meta-análise robusta (Crombie e Davies, 2009).
No entanto, Jin e colegas (2016) realizaram esta meta-análise, apenas com dois estudos
com um total de 246 indivíduos, que não mostrou qualquer associação.
Tal como o tabaco, a diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e
imunológicas, VIH e cancro, podem também aumentar o viés. Para garantir uma maior
homogeneidade da população e diminuir o risco de enviesamento, foi feita uma análise
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sem os seis estudos que incluíam indivíduos com outras doenças ou não reportavam o
contrário (Brett et al., 2005; Laine et al., 2005; Park et al., 2006; James et al., 2007;
Reismann et al., 2007; Zhu et al., 2008). Com a remoção destes artigos da análise, houve
uma alteração nos resultados passando todos a ser não significativos. No entanto, houve
um aumento da heterogeneidade apesar de não ser significativo, que pode ser
consequência da redução do número de estudos em análise, tornando a meta-análise
menos robusta (Crombie e Davies, 2009). É de salientar que dos seis estudos removidos,
quatro não referiam qualquer exclusão de indivíduos por outras doenças e apesar disto,
estes estudos devem ser removidos para não aumentar a heterogeneidade. Além disso,
para contrabalançar a possível heterogeneidade já existente na população, os resultados
da meta-análise foram calculados de acordo com o modelo de efeito aleatório (Borenstein
et al., 2009). Como referido anteriormente, a DP apresenta uma etiologia multifatorial
que pode encobrir uma associação direta com variações genéticas (Kinane et al., 2017),
sendo por isso este o modelo que melhor se adapta a este estudo.
Comparativamente à revisão sistemática de Jin e colegas (2016), esta apenas
incluiu 14 dos 23 estudos. Assim, esta revisão falhou na inclusão dos estudos de Schröder
e colegas (2005), Reismann e colaboradores (2007), Maughan (2009) e Barrea e
Costuleanu (2013). Os restantes cinco estudos, como foram elaborados com indivíduos
chineses, japoneses, coreanos e indianos, não afetam a meta-análise porque não há
variação nestas populações. Destes quatro estudos, na nossa análise não incluímos a
publicação de Reismann e colaboradores (2007) e juntamente a este também removemos
os restantes estudos que incluíam indivíduos com outras doenças ou que não declaravam
a sua exclusão, enquanto que Jin e colegas (2016) incluíram os estudos de Laine et al.
(2005) e James et al. (2007), aumentando a heterogeneidade da população e, por sua vez,
o risco de enviesamento.
Esta revisão sistemática teve algumas limitações. Apenas os estudos redigidos
em inglês foram considerados para esta análise, o que possivelmente reduz o número de
publicações incluídas. Além disso, alguns dados dos estudos incluídos não puderam ser
acedidos, como exemplo, a genotipagem apenas dos indivíduos não-fumadores, o que
melhoraria esta análise por redução da interferência de fatores.
Apesar dos resultados da meta-análise serem significativos quando realizada
com todas as publicações presentes nas bases de dados, os resultados desta análise quando
realizada com os estudos mais uniformes e com menor risco de enviesamento, descartam
a associação do variante c.896A>G à periodontite geral, agressiva ou crónica. Deste
modo, este trabalho não mostra qualquer associação desta variante à doença periodontal.
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No entanto, se quisermos ser mais eficientes na realização de uma futura meta-análise,
seriam necessários mais estudos uniformes, relativamente à população, de forma a poder
ser feita uma análise mais robusta, diminuindo o enviesamento por interferência de alguns
fatores como o tabaco.
5.2.

Parte Experimental – Análise de Variações
Nesta dissertação foi também usada uma população canina para investigar uma

possível relação entre polimorfismos nos genes dos recetores toll-like e a doença
periodontal. Esta população consiste em 90 cães – 40 no grupo de casos e 50 no grupo
controlo – sem raça definida. Para diminuir a heterogeneidade da população e, desta
forma, também minimizar a interferência de alguns fatores, os indivíduos foram eleitos
pela semelhança no tamanho corporal, na forma crânio-encefálica, na idade e nos hábitos
alimentares. Tal como dito anteriormente, é importante realizar novos estudos na área da
genómica clínica, de forma a fazer um rápido prognóstico, facilitar o diagnóstico e/ou
conduzir a terapias mais adequadas.
No Homem e no cão, os TLRs podem ser subdivididos em dois grupos com base
nos padrões moleculares associados aos agentes patogénicos que reconhecem e/ou na sua
localização celular. Desta forma, os TLRs podem ter uma localização extracelular, na
membrana celular, reconhecendo principalmente proteínas e lípidos – TLR1, TLR2,
TLR4, TLR5, TLR6 e TLR10 – ou podem ter uma localização intracelular, na superfície
de endossomas, reconhecendo principalmente ácidos nucleicos – TLR3, TLR7, TLR8 e
TLR9 (Kumar et al., 2009; Cuscó et al., 2014; Kawasaki e Kawai, 2014). Estes recetores
participam no sistema imune inato, reconhecendo PAMPs que levam à ativação de vias
de sinalização que finalizam com expressão de genes pró-inflamatórios e interferões do
tipo I, sendo deste modo importantes para a iniciação e modelação da resposta imune.
Além disso, uma resposta imune não balanceada às bactérias periodontopatogénicas pode
indiretamente agravar a DP (Kawasaki e Kawai, 2014; Song et al., 2017). Desta forma,
variações genéticas nos genes TLRs podem estar relacionadas com a progressão desta
doença.
Neste trabalho foram analisadas 68 variações genéticas localizadas nas regiões
exónicas dos 10 genes TLRs. Apenas os polimorfismos D513N (rs852738689) do gene
TLR6 e os P459T (rs852069890), S721G (rs22882109) e rs22882111 do gene TLR9
tiveram uma associação com a DP nesta população, com base em análises de regressão
linear univariada e multivariada. Contudo, como muitos fatores podem mascarar a
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associação de um polimorfismo a uma doença, foi feita uma análise bootstrap. Este
método é vantajoso quando há um número limitado de indivíduos na população em
estudo, o que pode aumentar o grau de enviesamento (Angelis e Young, 2002). Deste
modo, esta análise permitiu refinar os intervalos de confiança e confirmar as diferenças
estatisticamente significativas dadas pela regressão linear, através da reamostragem de
1000 amostras aleatórias (simulação MonteCarlo). Através desta análise, somente três
dos polimorfismos presentes no gene TLR9 permaneceram associados à progressão da
DP.
O TLR9 é um recetor intracelular expresso principalmente por células do sistema
imunitário, nomeadamente neutrófilos, linfócitos B e T e células dendríticas
plasmocitoides, estando presente em endossomas (Hans e Hans, 2011). Este recetor
identifica e responde a locais CpG não metilados e a ssDNA dos agentes patogénicos
(Miyake et al., 2018). Além disso, de acordo com Barreiro e colegas (2009), os TLRs
intracelulares, como é o caso do gene TLR9, foram sujeitos a fortes pressões seletivas,
estando, deste modo, menos aptos a adquirir novas mutações, o que reforça o seu papel
não redundante na defesa imunitária.
Dos três polimorfismos com associação à progressão da DP na população em
estudo, dois dão origem a mutações missense (P459T – rs852069890 – e S721G –
rs22882109), enquanto que o polimorfismo rs22882111 origina uma mutação silenciosa.
As mutações missense provocam uma alteração na sequência aminoacídica que
pode ter um efeito nalgumas características biofísicas e bioquímicas, nomeadamente a
atividade, a estabilidade, o dinamismo e a conformação da proteína, a localização celular,
as pontes de hidrogénios e o pH (Stefl et al., 2013). Uma análise in silico realizada através
de duas ferramentas para previsão de efeitos funcionais proteicos, Polymorphism
Phenotyping v2 (PolyPhen-2) e Protein Variation Effect Analyzer (PROVEAN), mostrou
que as variações P459T e S721G não têm consequências na função da proteína. Além
disso, segundo a ferramenta bioinformática PredictProtein, o aminoácido na posição 459
está numa parte interna da proteína e o da posição 721 numa parte intermédia. As
ferramentas bioinformáticas para previsão de efeitos funcionais nas proteínas são um
método importante para delinear estudos, no entanto, este tipo de análise permanece
insuficiente para fazer uma previsão robusta, principalmente quando se trata de
aminoácidos que se localizam no interior da proteína, como o caso do P459T (Thiltgen e
Goldstein, 2012). Mais ainda, estes dois polimorfismos dão origem a uma troca
aminoacídica não conservativa, podendo ter um efeito mais severo na função proteica.
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Na nossa população, a variação P459T (rs852069890) mostrou ter associação
com a progressão da DP. Os indivíduos com o genótipo AA comparativamente aos
indivíduos CC e CA (modelo recessivo) mostraram, através da análise bootstrap ajustada
à idade e ao peso, estar menos propensos à DP [OR (95% IC): 0,095 (0,026-0,351), p =
0,000], tendo este genótipo um efeito protetor ao avanço desta doença.
Relativamente à variação S721G (rs22882109), esta indicou também ter uma
associação com a progressão da DP. Os indivíduos com alelo A (modelo dominante)
mostraram, através da análise bootstrap ajustada à idade e ao peso, ter uma maior
propensão à DP [OR (95% IC): 5,355 (1,487-19,285), p = 0,010], estando este alelo
associado ao risco de desenvolver esta doença. No entanto, a análise bootstrap feita
através do modelo aditivo, mostrou que apenas os indivíduos com o genótipo GA estão
associados à progressão da DP [OR (95% IC): 4,809 (1,180-19,608), p = 0,029], enquanto
que os indivíduos com o genótipo AA não revelam qualquer associação [OR (95% IC):
11,271 (0,292-435,799), p = 0,194]. Estes valores não são consistentes e além disso os
valores do intervalo de confiança têm uma grande extensão, que pode ser consequência
do tamanho da amostra reduzido (Prel et al., 2009). No modelo aditivo, os indivíduos
com o genótipo AA são comparados com os indivíduos com o genótipo GG, havendo a
remoção dos indivíduos heterozigóticos, o que na realidade reduz o tamanho da amostra
e, consequentemente, o poder estatístico. É também de salientar que, segundo o UniProt,
o aminoácido na posição 721 está inserido no motivo repetido rico em leucinas (Leucinerich repeat – LRR) presente nos ectodomínios cuja função é o reconhecimento de PAMPs
(Bell et al., 2003; Wang et al., 2016).
Por fim, o último polimorfismo (rs22882111) dá origem a uma mutação
sinónima. Estas mutações foram historicamente descritas como sendo “silenciosas” por
não terem um efeito direto na sequência aminoacídica. No entanto, o conhecimento da
comunidade científica sobre estas mutações foi progredindo e atualmente sabe-se que
estas podem ter um impacto considerável na expressão génica. Mutações silenciosas
podem levar à alteração de elementos cis-reguladores importantes, como locais de
splicing, de silenciadores e estimuladores de splicing localizados nos exões (exonic
splicing silencers – ESS – ou exonic splicing enhancers – ESE), que podem levar ao
aparecimento de transcritos alternativos e dar origem a novas proteínas. Para além de
alterações na proteína, a expressão destas pode também ser alterada quando estas
alterações de sequência provocam modificações nos locais de ligação de fatores de
transcrição e de microRNAs (miRNAs), ou através da alteração da estabilidade do RNA
mensageiro (mRNA), onde mRNAs pouco estáveis tendem a ser degradados e mRNAs
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muito estáveis (com pouca flexibilidade) tendem a impedir a iniciação da tradução (Hunt
et al., 2014; Wang et al., 2015).
De acordo com a população em estudo, o SNP rs22882111 revelou ter uma
associação com a progressão da DP, onde os indivíduos portadores do alelo T (modelo
dominante) apresentaram, através da análise bootstrap ajustada à idade e ao peso, ter uma
maior propensão para o desenvolvimento da DP [OR (95% IC): 10,059 (2,626-38,537),
p = 0,001].
Apesar de muitas vezes as mutações siliciosas serem um pouco menosprezadas,
de acordo com Chen e colaboradores (2010), estas mutações têm uma verosimilhança e
um tamanho do efeito equivalentes aos das mutações missense, quando em associação
com doenças em humanos. Estas mutações têm, de facto, um papel relevante, estando já
associadas em mais de 50 doenças humanas (Kimchi-Sarfaty et al., 2007; Sauna e
Kimchi-Sarfaty, 2011).
Mutações nos genes dos TLRs intracelulares, como o gene TLR9, parecem ser
mais nocivas, resultando numa maior vulnerabilidade dos indivíduos para doenças
infeciosas (Barreiro et al., 2009), como é o caso da DP. Deste modo, o TLR9 parece ter
uma função importante na progressão da DP e mutações no gene TLR9 devem ser
investigadas aprofundadamente, uma vez que, de acordo com os resultados apresentados
neste trabalho, as variantes P459T (rs852069890), S721G (rs22882109) e rs22882111,
presentes neste gene, estão associadas com a progressão da DP. Estes três polimorfismos
poderão ser bons candidatos para plausíveis biomarcadores para a população canina. Para
além disso, estes resultados poderão ser extrapolados para humanos, uma vez que os
genes TLR9 canino e humano, segundo a ferramenta BLAST do Ensembl, apresentam
uma alta similaridade (85,30%) e, como já referido anteriormente, há muitas semelhanças
nesta doença entre estas duas espécies. Mais ainda, os polimorfismos S721G
(rs22882109) e rs22882111 têm a mesma localização que os SNPs rs375556098 e
rs201959275 presentes nos humanos, respetivamente.
Em conclusão, estes resultados são promissores e estas variantes poderão ajudar
nas tomadas de decisões médicas, ajudando na prevenção ou na escolha de tratamentos
personalizados adequados para travar o avanço da doença periodontal no cão.
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E
PERSPETIVAS FUTURAS
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O trabalho desenvolvido nesta dissertação teve como objetivo contribuir para a
caracterização genética e para o incremento de conhecimento sobre a genómica clínica
na doença periodontal. Com este trabalho pretendeu-se elucidar o papel das variantes
presentes nos genes dos recetores toll-like relativamente à progressão da DP, tendo sido
inicialmente feita uma revisão sistemática com meta-análise sobre a variante c.896A>G
no gene TLR4 humano e posteriormente a genotipagem de 68 variações genéticas distintas
alargada a todos os genes TLRs numa população canina, para ser estabelecido um estudo
caso-controlo.
Através da revisão sistemática e meta-análise, concluiu-se que a variante
c.896A>G presente no gene TLR4 humano não apresenta associação com a periodontite.
No entanto, há falhas nas publicações disponíveis nas bases de dados que poderiam ser
ultrapassadas e que ajudariam a tornar a meta-análise mais robusta, nomeadamente, a
uniformização das populações em estudo.
Relativamente às variantes presentes nos genes TLRs caninos, as P459T
(rs852069890), S721G (rs22882109) e rs22882111 do gene TLR9 revelaram ter uma
associação com progressão da DP. Deste modo, concluiu-se que o gene TLR9 poderá ter
um papel crucial na progressão desta doença e que estas variantes poderão ser futuros
marcadores moleculares.
Futuramente, espera-se uniformizar a população em estudo, aumentando o
número de indivíduos. A criação de uma nova população com duas raças de cães com
diferentes taxas de prevalência de DP, como os Yorkshires (maior prevalência) e os
Labradores (menor prevalência), poderá ajudar numa melhor caraterização da base
genética desta doença. Além disso, seria importante: confirmar a importância destas
variantes através de outros estudos de caso-controlo com outras populações; averiguar a
expressão do gene TLR9 em tecidos gengivais através de estudos de expressão em
indivíduos com diferentes graus de DP; e, por fim, verificar a consequência destas
variantes no gene TLR9 através de outros estudos funcionais.
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Anexo I – Informação detalhada sobre os transcritos alternativos dos genes

TLRs caninos
Identificação do transcrito

Tamanho do

Tamanho da

(Ensembl)

transcrito

proteína

TLR1

ENSCAFT00000037196.1

2373 bp

790 aa

TLR2

ENSCAFT00000013259.2

2367 bp

785 aa

TLR3

ENSCAFT00000011868.3

2718 bp

905 aa

TLR4

ENSCAFT00000005653.3

5821 bp

833 aa

TLR5

ENSCAFT00000018059.3

4266 bp

1422 aa

TLR6

ENSCAFT00000025664.3

2394 bp

797 aa

TLR7

ENSCAFT00000018561.3

5481 bp

1121 aa

TLR8

ENSCAFT00000036159.3

3117 bp

1038 aa

TLR9

ENSCAFT00000035532.2

3399 bp

1032 aa

TLR10

ENSCAFT00000025668.1

2424 bp

807 aa

Gene

103

104

8.2.

Anexo II – Informação detalhada sobre os transcritos alternativos dos genes

TLRs humanos

Gene

TLR1

TLR2

TLR3

TLR4

TLR5

TLR6

TLR7

Identificação do transcrito

Tamanho do

Tamanho da

(Ensembl)

transcrito

proteína

ENST00000308979.6

2849 bp

786 aa

ENST00000502213.6

2779 bp

786 aa

ENST00000505940.1

648 bp

161 aa

ENST00000508364.1

605 bp

23 aa

ENST00000515861.5

578 bp

90 aa

ENST00000506146.5

555 bp

48 aa

ENST00000510552.1

652 bp

-

ENST00000505744.5

619 bp

-

ENST00000509754.5

590 bp

-

ENST00000508535.1

578 bp

-

ENST00000260010.6

4200 bp

784 aa

ENST00000296795.7

6015 bp

904 aa

ENST00000504367.1

2310 bp

627 aa

ENST00000513189.1

1156 bp

351 aa

ENST00000508051.1

628 bp

-

ENST00000512264.1

2942 bp

-

ENST00000355622.6

4844 bp

839 aa

ENST00000394487.4

3908 bp

799 aa

ENST00000472304.1

2741 bp

-

ENST00000490685.1

539 bp

-

ENST00000540964.5

4088 bp

858 aa

ENST00000366881.5

3368 bp

858 aa

ENST00000407096.6

459 bp

21 aa

ENST00000484766.1

487 bp

-

ENST00000465726.1

435 bp

-

ENST00000436693.6

5880 bp

796 aa

ENST00000381950.1

2938 bp

796 aa

ENST00000610323.2

1443 bp

480 aa

ENST00000508254.5

572 bp

150 aa

ENST00000514655.1

548 bp

91 aa

ENST00000380659.3

5011 bp

1049 aa
105

TLR8
TLR9

TLR10

ENST00000484204.1

299 bp

-

ENST00000311912.5

3367 bp

1059 aa

ENST00000218032.6

4216 bp

1041 aa

ENST00000360658.2

3870 bp

1032 aa

ENST00000308973.8

3958 bp

811 aa

ENST00000613579.4

3801 bp

811 aa

ENST00000622002.4

3673 bp

811 aa

ENST00000361424.6

3484 bp

811 aa

ENST00000506111.1

3462 bp

811 aa

ENST00000508334.1

2616 bp

811 aa

ENST00000502321.5

676 bp

94 aa

ENST00000507953.1

596 bp

-
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Anexo III – Checklist de Downs e Black

Reporting
1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described?

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

2. Are the main outcomes to be measured clearly described in the Introduction or
Methods section? If the main outcomes are first mentioned in the Results section, the
question should be answered no.
3. Are the characteristics of the patients included in the study clearly described? In
cohort studies and trials, inclusion and/or exclusion criteria should be given. In casecontrol studies, a case-definition and the source for controls should be given.
4. Are the interventions of interest clearly described? Treatments and placebo (where
relevant) that are to be compared should be clearly described.
5. Are the distributions of principal confounders in each group of subjects to be
compared clearly described? A list of principal confounders is provided
6. Are the main findings of the study clearly described? Simple outcome data (including
denominators and numerators) should be reported for all major findings so that the
reader can check the major analyses and conclusions. (This question does not cover
statistical tests which are considered below).
7. Does the study provide estimates of the random variability in the data for the main
outcomes? In non-normally distributed data the inter-quartile range of results should be
reported. In normally distributed data the standard error, standard deviation or
confidence intervals should be reported. If the distribution of the data is not described,
it must be assumed that the estimates used were appropriate and the question should be
answered yes.
8. Have all important adverse events that may be a consequence of the intervention been
reported? This should be answered yes if the study demonstrates that there was a
comprehensive attempt to measure adverse events. (A list of possible adverse events is
provided).
9. Have the characteristics of patients lost to follow-up been described? This should be
answered yes where there were no losses to follow-up or where losses to follow-up were
so small that findings would be unaffected by their inclusion. This should be answered
no, where a study does not report the number of patients lost to follow-up.
10. Have actual probability values been reported (e.g. 0.035 rather than <0.05) for the
main outcomes except where the probability value is less than 0.001?
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External validity
All the following criteria attempt to address the representativeness of the findings of the study and whether
they may be generalized to the population from which the study subjects were derived.
11. Were the subjects asked to participate in the study representative
of the entire population from which they were recruited? The study
must identify the source population for patients and describe how the
patients were selected. Patients would be representative if they
comprised the entire source population, an unselected sample of

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

consecutive patients, or a random sample. Random sampling is only

Unable

to

determine=0

feasible where a list of all members of the relevant report the
proportion of the source population from which the patients are
derived, the question should be answered as unable to determine.
12. Were those subjects who were prepared to participate
representative of the entire population from which they were
recruited? The proportion of those asked who agreed should be
stated. Validation that the sample was representative would include

Unable

to

determine=0

demonstrating that the distribution of the main confounding factors
was the same in the study sample and the source population.
13. Were the staff, places, and facilities where the patients were
treated, representative of the treatment the majority of patients
receive? For the question to be answered yes the study should
demonstrate that the intervention was representative of that in use in
the source population. The question should be answered no if, for

Unable

to

determine=0

example, the intervention was undertaken in a specialist centre
unrepresentative of the hospitals most of the source population
would attend.
Internal validity – bias
14. Was an attempt made to blind study subjects to the intervention
they have received? For studies where the patients would have no
way of knowing which intervention they received, this should be

Unable

to

determine=0

answered yes
15. Was an attempt made to blind those measuring the main
outcomes of the intervention?

Unable

to

determine=0

16. If any of the results of the study were based on “data dredging”,
was this made clear? Any analyses that had not been planned at the
outset of the study should be clearly indicated. If no retrospective

Unable

to

determine=0

unplanned subgroup analyses were reported, then answer yes.
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17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for different
lengths of follow-up of patients, or in case-control studies, is the time
period between the intervention and outcome the same for cases and
controls? Where follow-up was the same for all study patients the

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

answer should yes. If different lengths of follow-up were adjusted for

Unable

to

determine=0

by, for example, survival analysis the answer should be yes. Studies
where differences in follow-up are ignored should be answered no.
18. Were the statistical tests used to assess the main outcomes
appropriate? The statistical techniques used must be appropriate to
the data. For example, nonparametric methods should be used for
small sample sizes. Where little statistical analysis has been
undertaken but where there is no evidence of bias, the question

Unable

to

determine=0

should be answered yes. If the distribution of the data (normal or
not) is not described it must be assumed that the estimates used were
appropriate and the question should be answered yes.
19. Was compliance with the intervention/s reliable? Where there
was noncompliance with the allocated treatment or where there was
contamination of one group, the question should be answered no.
For studies where the effect of any misclassification was likely to

Unable

to

determine=0

bias any association to the null, the question should be answered yes.
20. Were the main outcome measures used accurate (valid and
reliable)? For studies where the outcome measures are clearly
described, the question should be answered yes. For studies which
refer to other work or that demonstrates the outcome measures are

Unable

to

determine=0

accurate, the question should be answered as yes.
Internal validity - confounding (selection bias)
21. Were the patients in different intervention groups (trials and
cohort studies) or were the cases and controls (case-control studies)
recruited from the same population? For example, patients for all
comparison groups should be selected from the same hospital. The
question should be answered unable to determine for cohort and

Unable

to

determine=0

case-control studies where there is no information concerning the
source of patients included in the study.
22. Were study subjects in different intervention groups (trials and
cohort studies) or were the cases and controls (case-control studies)
recruited over the same period of time? For a study which does not
specify the time period over which patients were recruited, the

Unable

to

determine=0

question should be answered as unable to determine.
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23. Were study subjects randomised to intervention groups? Studies
which state that subjects were randomized should be answered yes
except where method of randomisation would not ensure random

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

Yes= 1

No=0

allocation. For example, alternate allocation would score no

Unable

to

determine=0

because it is predictable.
24. Was the randomised intervention assignment concealed from
both patients and health care staff until recruitment was complete
and irrevocable? All non-randomised studies should be answered
no. If assignment was concealed from patients but not from staff, it

Unable

to

determine=0

should be answered no.
25. Was there adequate adjustment for confounding in the analyses
from which the main findings were drawn? This question should be
answered no for trials if: the main conclusions of the study were
based on analyses of treatment rather than intention to treat; the
distribution of known confounders in the different treatment groups
was not described; or the distribution of known confounders differed
between the treatment groups but was not taken into account in the

Unable

to

determine=0

analyses. In nonrandomized studies if the effect of the main
confounders was not investigated or confounding was demonstrated
but no adjustment was made in the final analyses the question should
be answered as no.
26. Were losses of patients to follow-up taken into account? If the
numbers of patients lost to follow-up are not reported, the question
should be answered as unable to determine. If the proportion lost to
follow-up was too small to affect the main findings, the question

Unable

to

determine=0

should be answered yes.
Power
Size of smallest intervention group
27. Did the study have sufficient power to detect a

A

<n1

0

clinically important effect where the probability value

B

n1–n2

1

for a difference being due to chance is less than 5%?

C

n3–n4

2

Sample sizes have been calculated to detect a difference

D

n5–n6

3

of x% and y%.

E

n7–n8

4

F

n8+

5

110

8.4.

Anexo IV – Autorização para a colheita de material biológico
HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

AUTORIZAÇÃO PARA COLHEITA DE MATERIAL
BIOLÓGICO

1. PROPRIETÁRIO
Nome:
Morada:
Documento de identificação (BI/CC) Nº:

2. ANIMAL
Nome:

Nº de Identificação:

Espécie:

Raça:

Idade:

Sexo:

3. INTERVENÇÃO:

4. DECLARAÇÃO
Eu, abaixo assinado, declaro que autorizo o Médico Veterinário _______________________,
cédula profissional nº _____, a realizar a intervenção descrita, no animal acima referido,
actuando de acordo com o seu critério.
Por ser verdade, assino a presente autorização de acordo com o meu documento de
identificação.

______________________, _____ de ___________________ de 20___
O Proprietário,
__________________________________________________________
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Anexo V – Diagrama de fluxo
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Anexo VI – Gráficos de funil
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Anexo VII – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no

gene TLR1
TLR1
S29I – rs23585044
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

14 (28,0) 12 (30,0)

GT

25 (50,0) 18 (45,0)

TT

11 (22,0) 10 (25,0)

GG/GT

39 (78,0) 30 (75,0)

TT

11 (22,0) 10 (25,0)

GG

14 (28,0) 12 (30,0)

GT/TT

36 (72,0) 28 (70,0)

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,840 (0,315-2,239)
p = 0,727
1,061 (0,335-3,357)
p = 0,920
Ref.
1,182 (0,444-3,148)
p = 0,738
Ref.
0,907 (0,363-2,267)
p = 0,835

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,988 (0,348-2,805)
p = 0,982
1,003 (0,293-3,435)
p = 0,997
Ref.
1,010 (0,355-2,875)
p = 0,985
Ref.
0,993 (0,374-2,637)
p = 0,988

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,990 (0,349-2,807)
p = 0,984
1,007 (0,295-3,440)
p = 0,991
Ref.
1,013 (0,356-2,880)
p = 0,980
Ref.
0,995 (0,375-2,639)
p = 0,992

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,014 (0,281-3,663)
p = 0,983
Ref.
Ref.
1,014 (0,281-3,663)
p = 0,983

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,011 (0,281-3,642)
p = 0,986
Ref.
Ref.
1,011 (0,281-3,642)
p = 0,986

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR1
S281A – rs850879739
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

TT

42 (84)

35 (87,5)

Modelo
Aditivo

TG

8 (16)

5 (12,5)

Modelo
Recessivo

GG
TT/TG
GG
TT

0 (0)
50 (100)
0 (0)
42 (84)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
35 (87,5)

TG/GG

8 (16)

5 (12.5)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,750 (0,225-2,500)
p = 0,640
Ref.
Ref.
0,750 (0,225-2,500)
p = 0,640

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR1
V312I – rs851676406
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

41 (82,0) 29 (72,5)

Modelo
Aditivo

GA

9 (18,0)

10 (25,0)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
41 (82,0)

1 (2,5)
39 (97,5)
1 (2,5)
29 (72,5)

Modelo
Dominante

GA/AA 9 (18,0)
†

11 (27,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,571 (0,567-4,349)
p = 0,385
Ref.
Ref.
1,728 (0,635-4,702)
p = 0,284

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,977 (0,664-5,889)
p = 0,221
Ref.
Ref.
2,124 (0,724-6,230)
p = 0,170

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,950 (0,659-5,770)
p = 0,228
Ref.
Ref.
2,095 (0,720-6,097)
p = 0,175

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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Anexo VIII – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no

gene TLR2
TLR2
S46Y – rs22410121
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

43 (86,0) 33 (82,5)

Modelo
Aditivo

CA

6 (12,0)

7 (17,5)

Modelo
Recessivo

AA
CC/CA
AA
CC

1 (2,0)
49 (98,0)
1 (2,0)
43 (86,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
33 (82,5)

Modelo
Dominante

CA/AA 7 (14,0)
†

7 (17,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,520 (0,467-4,952)
p = 0,487
Ref.
Ref.
1,303 (0,416-4,081)
p = 0,650

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,125 (0,319-3,965)
p = 0,855
Ref.
Ref.
0,965 (0,286-3,257)
p = 0,954

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,125 (0,321-3,947)
p = 0,854
Ref.
Ref.
0,969 (0,288-3,261)
p = 0,959

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,031 (0,388-2,735)
p = 0,952
Ref.
Ref.
1,137 (0,436-2,966)
p = 0,793

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,023 (0,388-2,692)
p = 0,964
Ref.
Ref.
1,141 (0,442-2,949)
p = 0,785

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR2
S516L – rs853182812
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

35 (70,0) 27 (67,5)

Modelo
Aditivo

CT

15 (30,0) 12 (30,0)

Modelo
Recessivo

TT
CC/CT
TT
CC

0 (0)
50 (100)
0 (0)
35 (70,0)

CT/TT

15 (30,0) 13 (32,5)

Modelo
Dominante

†

1 (2,5)
39 (97,5)
1 (2,5)
27 (67,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,037 (0,417-2,577)
p = 0,938
Ref.
Ref.
1,123 (0,458-2,753)
p = 0,799

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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Anexo IX – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no

gene TLR3
TLR3
E176D – rs850791846
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG
GC

0 (0)
8 (16,0)

CC

42 (84,0) 35 (87,5)

GG/GC 8 (16,0)

0 (0)
5 (12,5)
5 (12,5)

CC

42 (84,0) 35 (87,5)

GG
GC/CC

0 (0)
50 (100)

†

0 (0)
40 (100)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,333 (0,400-4,445)
p = 0,640
Ref.
1,333 (0,400-4,445)
p = 0,640
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,096 (0,306-3,921)
p = 0,888
Ref.
1,096 (0,306-3,921)
p = 0,888
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,094 (0,306-3,913)
p = 0,890
Ref.
1,094 (0,306-3,913)
p = 0,890
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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8.10. Anexo X – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR4
TLR4
A34P – rs22157966
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

GG
GC
CC
GG/GC
CC
GG
GC/CC
†

N controlo
(%)

47 (94,0)
3 (6,0)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
47 (94,0)
3 (6,0)

N casos (%)
40 (100)
0 (0)
0 (0)
40 (100)
0 (0)
40 (0)
0 (0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,299 (0,372-4,535)
p = 0,499
Ref.
Ref.
1,153 (0,343-3,871)
p = 0,604

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,298 (0,372-4,528)
p = 0,444
Ref.
Ref.
1,149 (0,343-3,854)
p = 0,531

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
2,298 (0,494-10,694)
p = 0,289
Ref.
Ref.
2,298 (0,494-10,694)
p = 0,289

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
2,294 (0,493-10,669)
p = 0,290
Ref.
Ref.
2,294 (0,493-10,669)
p = 0,290

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR4
V82M – rs851011680
Modelos

N controlo
(%)

GG

43 (86,0)

Modelo
Aditivo

GA

6 (12,0)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

1 (2,0)
49 (98,0)
1 (2,0)
43 (86,0)

Modelo
Dominante

GA/AA 7 (14,0)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
33 (82,5) Ref.
1,520 (0,467-4,952)
7 (17,5)
p = 0,487
0 (0)
40 (100) Ref.
0 (0)
33 (82,5) Ref.
1,303 (0,416-4,081)
7 (17,5)
p = 0,650
N casos (%)

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR4
L167P – rs22145736
N controlo

Modelos

(%)

N casos (%)

TT

47 (94,0)

35 (87,5)

Modelo
Aditivo

TC

3 (6,0)

5 (12,5)

Modelo
Recessivo

CC
TT/TC
CC
TT

0 (0)
50 (100)
0 (0)
47 (94,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
35 (87,5)

Modelo
Dominante

TC/CC 3 (6,0)
†

5 (12,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
2,238 (0,501-9,998)
p = 0,291
Ref.
Ref.
2,238 (0,501-9,998)
p = 0,291

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR4
H200Q – rs22189454
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

22 (44,0) 21 (52,5)

CA

22 (44,0) 17 (42,5)

AA

6 (12,0)

CC/CA

44 (88,0) 38 (95,0)

AA

6 (12,0)

CC

22 (44,0) 21 (52,5)

2 (5,0)
2 (5,0)

CA/AA 28 (56,0) 19 (47,5)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,810 (0,339-1,934)
p = 0,634
0,349 (0,063-1,928)
p = 0,227
Ref.
0,386 (0,074-2,026)
p = 0,260
Ref.
0,711 (0,308-1,638)
p = 0,423

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,741 (0,289-1,900)
p = 0,533
0,468 (0,077-2,849)
p = 0,410
Ref.
0,540 (0,094-3,108)
p = 0,490
Ref.
0,692 (0,280-1,709)
p = 0,424

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,758 (0,303-1,898)
p = 0,555
0,471 (0,077-2,871)
p = 0,414
Ref.
0,539 (0,094-3,105)
p = 0,489
Ref.
0,709 (0,293-1,717)
p = 0,446

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,815 (0,320-2,077)
p = 0,669
0,491 (0,081-2,980)
p = 0,439
Ref.
0,540 (0,094-3,108)
p = 0,490
Ref.
0,775 (0,308-1,853)
p = 0,539

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,827 (0,330-2,072)
p = 0,685
0,492 (0,081-2,995)
p = 0,442
Ref.
0,539 (0,094-3,105)
p = 0,489
Ref.
0,767 (0,317-1,856)
p = 0,556

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR4
K230E – rs22189456
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

AA

23 (46,0) 21 (52,5)

AG

21 (42,0) 17 (42,5)

GG

6 (12,0)

2 (5,0)

AA/AG 44 (88,0) 38 (95,0)
GG

6 (12,0)

2 (5,0)

AA

23 (46,0) 21 (52,5)

AG/GG 27 (54,0) 19 (47,5)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,887 (0,371-2,119)
p = 0,787
0,365 (0,066-2,011)
p = 0,247
Ref.
0,386 (0,074-2,026)
p = 0,260
Ref.
0,771 (0,335-1,773)
p = 0,540

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR4
A347T – rs851338235
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

17 (34,0)

14 (35,0)

GA

23 (46,0)

21 (52,5)

AA

10 (20,0)

5 (12,5)

GG/GA 40 (80,0)

35 (87,5)

AA

10 (20,0)

5 (12,5)

GG

17 (34,0)

14 (35,0)

GA/AA 33 (66,0)

26 (65,0)

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,109 (0,441-2,788)
p = 0,826
0,607 (0,168-2,196)
p = 0,447
Ref.
0,571 (0,178-1,833)
p = 0,347
Ref.
0,957 (0,399-2,294)
p = 0,921

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,917 (0,318-2,567)
p = 0,870
0,504 (0,129-1,967)
p = 0,324
Ref.
0,528 (0,152-1,828)
p = 0,313
Ref.
0,772 (0,296-2,015)
p = 0,597

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,920 (0,332-2,547)
p = 0,872
0,504 (0,129-1,966)
p = 0,324
Ref.
0,528 (0,153-1,819)
p = 0,311
Ref.
0,778 (0,300-2,019)
p = 0,606

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR4
E524V – rs22124023
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

TT

26 (52,0) 18 (45,0)

TA

22 (44,0) 17 (42,5)

AA

2 (4,0)

TT/TA

48 (96,0) 35 (87,5)

AA

2 (4,0)

TT

26 (52,0) 18 (45,0)

TA/AA

24 (48,0) 22 (55,0)

†

5 (12,5)
5 (12,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,116 (0,466-2,672)
p = 0,805
3,611 (0,630-20,707)
p = 0,150
Ref.
3,429 (0,628-18,706)
p = 0,155
Ref.
1,324 (0,575-3,049)
p = 0,510

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,194 (0,463-3,081)
p = 0,714
5,801 (0,855-39,365)
p = 0,072
Ref.
5,238 (0,837-32,766)
p = 0,077
Ref.
1,443 (0,578-3,599)
p = 0,432

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,132 (0,447-2,865)
p = 0,793
5,014 (0,788-31,901)
p = 0,088
Ref.
4,713 (0,786-28,247)
p = 0,090
Ref.
1,398 (0,576-3,391)
p = 0,459

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR4
rs22123996
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

AA
AG
GG
AA/AG

0 (0)
21 (42,0)
29 (58,0)
21 (42,0)

GG

29 (58,0) 20 (50,0)

AA
0 (0)
AG/GG 50 (100)
†

4 (10,0)
16 (40,0)
20 (50,0)
20 (50,0)
4 (10,0)
36 (90,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
0,724 (0,314-1,671)
p = 0,449
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
0,735 (0,300-1,804)
p = 0,502
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
0,751 (0,312-1,808)
p = 0,522
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR4
E603K – rs22123995
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

1 (2,0)

5 (12,5)

GA

22 (44,0) 18 (45,0)

AA

27 (54,0) 17 (42,5)

GG/GA 23 (46,0) 23 (57,5)
AA

27 (54,0) 17 (42,5)

GG

1 (2,0)

5 (12,5)

GA/AA 49 (98,0) 35 (87,5)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,164 (0,017-1,530)
p = 0,113
0,126 (0,014-1,172)
p = 0,069
Ref.
0,630 (0,272-1,456)
p = 0,279
Ref.
0,143 (0,016-1,277)
p = 0,082

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,124 (0,012-1,243)
p = 0,076
0,104 (0,010-1,037)
p = 0,054
Ref.
0,658 (0,271-1,598)
p = 0,355
Ref.
0,113 (0,012-1,083)
p = 0,059

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,128 (0,013-1,273)
p = 0,080
0,108 (0,011-1,069)
p = 0,057
Ref.
0,664 (0,275-1,604)
p = 0,363
Ref.
0,118 (0,012-1,110)
p = 0,062

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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8.11. Anexo XI – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR5
TLR5
E169D – rs851050473
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

AA

2 (4,0)

1 (2,5)

AC

12 (24,0) 14 (35,0)

CC

36 (72,0) 25 (62,5)

AA/AC 14 (28,0) 15 (37,5)
CC

36 (72,0) 25 (62,5)

AA

2 (4,0)

AC/CC

48 (96,0) 39 (97,5)

†

1 (2,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
2,333 (0,188-29,036)
p = 0,510
1,389 (0,119-16,161)
p = 0,793
Ref.
0,648 (0,266-1,577)
p = 0,339
Ref.
1,625 (0,142-18,595)
p = 0,696

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,437 (0,100-20,551)
p = 0,789
0,869 (0,066-11,418)
p = 0,915
Ref.
0,627 (0,245-1,603)
p = 0,330
Ref.
0,987 (0,076-12,872)
p = 0,992

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,293 (0,088-19,100)
p = 0,852
0,790 (0,058-10,777)
p = 0,860
Ref.
0,626 (0,245-1,598)
p = 0,327
Ref.
0,899 (0,066-12,169)
p = 0,936

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
S177N
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

44 (88,0) 32 (84,2)

Modelo
Aditivo

GA

6 (12,0)

6 (15,8)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
44 (88,0)

0 (0)
38 (100)
0 (0)
32 (84,2)

Modelo
Dominante

GA/AA 6 (12,0)
†

6 (15,8)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,375 (0,406-4,656)
p = 0,609
Ref.
Ref.
1,375 (0,406-4,656)
p = 0,609

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,349 (0,348-5,225)
p = 0,665
Ref.
Ref.
1,349 (0,348-5,225)
p = 0,665

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,610 (0,444-5,842)
p = 0,469
Ref.
Ref.
1,610 (0,444-5,842)
p = 0,469

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR5
R203P – rs9070451
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

5 (10,0)

4 (10,0)

GC

26 (52,0) 14 (35,0)

CC

19 (38,0) 22 (55,0)

GG/GC 31 (62,0) 18 (45,0)
CC

19 (38,0) 22 (55,0)

GG

5 (10,0)

GC/CC

45 (90,0) 36 (90,0)

†

4 (10,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,673 (0,155-2,917)
p = 0,597
1,447 (0,339-6,177)
p = 0,617
Ref.
1,994 (0,857-4,643)
p = 0,109
Ref.
1,000 (0,250-3,998)
p = 1,000

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,811 (0,164-4,019)
p = 0,798
1,826 (0,377-8,844)
p = 0,454
Ref.
2,165 (0,882-5,316)
p = 0,092
Ref.
1,255 (0,277-5,695)
p = 0,769

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,697 (0,146-3,334)
p = 0,651
1,553 (0,334-7,222)
p = 0,574
Ref.
2,078 (0,854-5,053)
p = 0,107
Ref.
1,076 (0,247-4,698)
p = 0,922

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,395 (0,402-4,846)
p = 0,600
0,654 (0,055-7,800)
p = 0,737
Ref.
0,618 (0,052-7,300)
p = 0,702
Ref.
1,208 (0,387-3,772)
p = 0,745

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,365 (0,404-4,613)
p = 0,617
0,659 (0,054-8,019)
p = 0,743
Ref.
0,624 (0,052-7,525)
p = 0,711
Ref.
1,197 (0,390-3,674)
p = 0,753

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
R269C – rs9070447
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

41 (82,0) 32 (80,0)

CT

7 (14,0)

7 (17,5)

TT

2 (4,0)

1 (2,5)

CC/CT

48 (96,0) 39 (97,5)

TT

2 (4,0)

CC

41 (82,0) 32 (80,0)

CT/TT

9 (18,0)

†

1 (2,5)
8 (20,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,281 (0,408-4,027)
p = 0,671
0,641 (0,056-7,384)
p = 0,721
Ref.
0,615 (0,054-7,042)
p = 0,696
Ref.
1,139 (0,395-3,283)
p = 0,810

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR5
L383S – rs852284694
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

TT

46 (92,0) 37 (92,5)

Modelo
Aditivo

TC

4 (8,0)

3 (7,5)

Modelo
Recessivo

CC
TT/TC
CC
TT

0 (0)
50 (100)
0 (0)
46 (92,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
37 (92,5)

TC/CC

4 (8,0)

3 (7,5)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,932 (0,196-4,430)
p = 0,930
Ref.
Ref.
0,932 (0,196-4,430)
p = 0,930

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,587 (0,109-3,179)
p = 0,537
Ref.
Ref.
0,587 (0,109-3,179)
p = 0,537

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,690 (0,132-3,617)
p = 0,661
Ref.
Ref.
0,690 (0,132-3,617)
p = 0,661

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
R402Q – rs853033684
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

43 (86,0)

39 (97,5)

Modelo
Aditivo

GA

7 (14,0)

1 (2,5)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
43 (86,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
39 (97,5)

Modelo
Dominante

GA/AA 7 (14,0)
†

1 (2,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,158 (0,019-1,338)
p = 0,090
Ref.
Ref.
0,158 (0,019-1,338)
p = 0,090

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,220 (0,025-1,966)
p = 0,175
Ref.
Ref.
0,220 (0,025-1,966)
p = 0,175

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,204 (0,023-1,805)
p = 0,153
Ref.
Ref.
0,204 (0,023-1,805)
p = 0,153

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,998 (0,269-3,693)
p = 0,997
2,169 (0,121-38,892)
p = 0,599
Ref.
2,169 (0,121-38,794)
p = 0,599
Ref.
1,125 (0,333-3,796)
p = 0,850

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,016 (0,279-3,707)
p = 0,980
2,325 (0,135-40,189)
p = 0,562
Ref.
2,322 (0,135-40,023)
p = 0,562
Ref.
1,155 (0,347-3,845)
p = 0,814

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
R416Q – rs851027578
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

43 (86,0) 33 (82,5)

GA

6 (12,0)

6 (15,0)

AA

1 (2,0)

1 (2,5)

GG/GA 49 (98,0) 39 (97,5)
AA

1 (2,0)

GG

43 (86,0) 33 (82,5)

GA/AA 7 (14,0)
†

1 (2,5)
7 (17,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,303 (0,385-4,410)
p = 0,670
1,303 (0,079-21,615)
p = 0,853
Ref.
1,256 (0,076-20,734)
p = 0,873
Ref.
1,303 (0,416-4,081)
p = 0,650

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR5
G533S – rs850924115
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

49 (98,0) 35 (87,5)

Modelo
Aditivo

GA

1 (2,0)

4 (10,0)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
49 (98,0)

1 (2,5)
39 (97,5)
1 (2,5)
35 (87,5)

Modelo
Dominante

GA/GG 1 (2,0)
†

5 (12,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
5,600 (0,600-52,279)
p = 0,131
Ref.
Ref.
7,000 (0,783-62,572)
p = 0,082

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
6,073 (0,616-59,851)
p = 0,122
Ref.
Ref.
7,390 (0,794-68,772)
p = 0,079

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
5,766 (0,594-55,964)
p = 0,131
Ref.
Ref.
7,374 (0,801-67,842)
p = 0,078

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
R734Q – rs851270241
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

43 (86,0) 36 (90,0)

Modelo
Aditivo

GA

7 (14,0)

4 (10,0)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
43 (86,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
36 (90,0)

Modelo
Dominante

GA/AA 7 (14,0)
†

4 (10,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,683 (0,185-2,519)
p = 0,566
Ref.
Ref.
0,683 (0,185-2,519)
p = 0,566

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,968 (0,245-3,820)
p = 0,963
Ref.
Ref.
0,968 (0,245-3,820)
p = 0,963

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,937 (0,238-3,691)
p = 0,926
Ref.
Ref.
0,937 (0,238-3,691)
p = 0,926

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,870 (0,225-3,371)
p = 0,841
Ref.
Ref.
0,870 (0,225-3,371)
p = 0,841

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,860 (0,222-3,335)
p = 0,827
Ref.
Ref.
0,860 (0,222-3,335)
p = 0,827

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
D767Y – rs850634426
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

42 (84,0) 36 (90,0)

Modelo
Aditivo

GT

8 (16,0)

4 (10,0)

Modelo
Recessivo

TT
GG/GT
TT
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
42 (84,0)

0 (0)
40 (0)
0 (0)
36 (90,0)

GT/TT

8 (16,0)

4 (10,0)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,583 (0,162-2,098)
p = 0,409
Ref.
Ref.
0,583 (0,162-2,098)
p = 0,409

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR5
R844C – rs850526122
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

CC
CT
TT
CC/CT
TT
CC
CT/TT
†

N controlo
(%)

44 (88,0)
6 (12,0)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
44 (88,0)
6 (12,0)

N casos (%)
40 (100)
0 (0)
0 (0)
40 (100)
0 (0)
40 (100)
0 (0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,817 (0,159-4,190)
p = 0,809
1,358 (0,274-6,745)
p = 0,708
Ref.
1,603 (0,664-3,872)
p = 0,294
Ref.
1,087 (0,230-5,129)
p = 0,916

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,714 (0,144-3,543)
p = 0,680
1,192 (0,248-5,735)
p = 0,827
Ref.
1,569 (0,654-3,767)
p = 0,313
Ref.
0,948 (0,208-4,332)
p = 0,945

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,870 (0,225-3,371)
p = 0,841
Ref.
Ref.
0,870 (0,225-3,371)
p = 0,841

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,860 (0,222-3,335)
p = 0,827
Ref.
Ref.
0,860 (0,222-3,335)
p = 0,827

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
L850S – rs24029975
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

TT

4 (8,0)

TC

25 (50,0) 14 (35,0)

CC

21 (42,0) 22 (55,0)

TT/TC

29 (58,0) 18 (45,0)

CC

21 (42,0) 22 (55,0)

TT

4 (8,0)

TC/CC

46 (92,0) 36 (90,0)

†

4 (10,0)

4 (10,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,560 (0,121-2,593)
p = 0,458
1,048 (0,232-4,739)
p = 0,952
Ref.
1,688 (0,730-3,905)
p = 0,221
Ref.
0,783 (0,183-3,346)
p = 0,741

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
F888C – rs851935663
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

TT

42 (84,0) 36 (90,0)

Modelo
Aditivo

TG

8 (16,0)

4 (10,0)

Modelo
Recessivo

GG
TT/TG
GG
TT

0 (0)
50 (100)
0 (0)
42 (84,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
36 (90,0)

TG/GG

8 (16,0)

4 (10,0)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,583 (0,162-2,098)
p = 0,409
Ref.
Ref.
0,583 (0,162-2,098)
p = 0,409

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR5
A896T – rs852789269
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

43 (87,8) 34 (85,0)

GA

5 (10,2)

5 (12,5)

AA

1 (2,0)

1 (2,5)

GG/GA 48 (98,0) 39 (97,5)
AA

1 (2,0)

GG

43 (87,8) 34 (85,0)

GA/AA 6 (12,2)
†

1 (2,5)
6 (15,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,265 (0,338-4,728)
p = 0,727
1,265 (0,076-20,966)
p = 0,870
Ref.
1,231 (0,075-20,317)
p = 0,885
Ref.
1,265 (0,374-4,274)
p = 0,705

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,911 (0,223-3,716)
p = 0,897
2,054 (0,144-37,147)
p = 0,626
Ref.
2,067 (0,114-37,304)
p = 0,623
Ref.
1,053 (0,290-3,815)
p = 0,938

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,926 (0,229-3,745)
p = 0,914
2,238 (0,130-38,665)
p = 0,579
Ref.
2,249 (0,130-38,802)
p = 0,577
Ref.
1,085 (0,302-3,899)
p = 0,900

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
H1017Y – rs852166900
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

47 (94,0) 36 (90,0)

Modelo
Aditivo

CT

3 (6,0)

4 (10,0)

Modelo
Recessivo

TT
CC/CT
TT
CC

0 (0)
50 (100)
0 (0)
47 (94,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
36 (90,0)

CT/TT

3 (6,0)

4 (10,0)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,741 (0,366-8,272)
p = 0,486
Ref.
Ref.
1,741 (0,366-8,272)
p = 0,486

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,381 (0,264-7,224)
p = 0,703
Ref.
Ref.
1,381 (0,264-7,224)
p = 0,703

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,351 (0,263-6,931)
p = 0,718
Ref.
Ref.
1,351 (0,263-6,931)
p = 0,718

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
G1020S
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

GG
GA
AA
GG/GA
AA
GG
GA/AA
†

N controlo
(%)

47 (97,9)
1 (2,1)
0 (0)
48 (100)
0 (0)
47 (97,9)
1 (2,1)

N casos (%)
40 (100)
0 (0)
0 (0)
40 (100)
0 (0)
40 (100)
0 (0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR5
R1049Q
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

45 (90,0) 39 (97,5)

Modelo
Aditivo

GA

5 (10,0)

1 (2,5)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
45 (90,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
39 (97,5)

Modelo
Dominante

GA/AA 5 (10,0)
†

1 (2,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,231 (0,026-2,061)
p = 0,189
Ref.
Ref.
0,231 (0,026-2,061)
p = 0,189

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,100 (0,009-1,054)
p = 0,055
Ref.
Ref.
0,100 (0,009-1,054)
p = 0,055

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,166 (0,017-1,579)
p = 0,118
Ref.
Ref.
0,166 (0,017-1,579)
p = 0,118

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR5
A1078T – rs851247556
Modelos
N controlo

N casos (%)

(%)

Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo

GG

44 (88,0)

34 (85,0)

GA

5 (10,0)

5 (12,5)

AA

1 (2,0)

1 (2,5)

GG/GA 49 (98,0)
AA
1 (2,0)
GG
44 (88,0)

Modelo
Dominante GA/AA 6 (12,0)
†

39 (97,5)
1 (2,5)
34 (85,0)
6 (15,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,294 (0,346-4,834)
p = 0,701
1,294 (0,078-21,446)
p = 0,857
Ref.
Ref.
1,294 (0,383-4,370)
p = 0,678

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,922 (0,226-3,768)
p = 0,910
2,158 (0,120-38,658)
p = 0,601
Ref.
Ref.
1,073 (0,296-3,895)
p = 0,914

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,934 (0,230-3,788)
p = 0,924
2,311 (0,134-39,905)
p = 0,564
Ref.
Ref.
1,099 (0,305-3,960)
p = 0,885

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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8.12. Anexo XII – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR6
TLR6
Y182C – rs851441018
Modelos
N controlo

N casos (%)

(%)

AA

47 (94,0)

39 (97,5)

Modelo
Aditivo

AG

3 (6,0)

1 (2,5)

Modelo
Recessivo

GG
AA/AG
GG
AA

0 (0)
50 (100)
0 (0)
47 (94,0)

0 (0)
40(100)
0 (0)
39 (97,5)

Modelo
Dominante AG/GG 3 (6,0)
†

1 (2,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,402 (0,040-4,017)
p = 0,438
Ref.
Ref.
0,402 (0,040-4,017)
p = 0,438

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,702 (0,061-8,041)
p = 0,776
Ref.
Ref.
0,702 (0,061-8,041)
p = 0,776

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,590 (0,054-6,494)
p = 0,666
Ref.
Ref.
0,590 (0,054-6,494)
p = 0,666

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,017 (0,198-5,235)
p = 0,984
Ref.
Ref.
1,017 (0,198-5,235)
p = 0,984

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,031 (0,202-5,250)
p = 0,971
Ref.
Ref.
1,031 (0,202-5,250)
p = 0,971

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR6
L457F – rs851204777
Modelos
N controlo

N casos (%)

(%)

CC

46 (92,0)

37 (92,5)

Modelo
Aditivo

CT

4 (8,0)

3 (7,5)

Modelo
Recessivo

TT
CC/CT
TT
CC

0 (0)
50 (100)
0 (0)
46 (92,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
37 (92,5)

CT/TT

4 (8,0)

3 (7,5)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,932 (0,196-4,430)
p = 0,930
Ref.
Ref.
0,932 (0,196-4,430)
p = 0,930

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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8.13. Anexo XIII – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR7
TLR7
F167L – rs852796301
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

36 (72,0) 34 (85,0)

Modelo
Aditivo

CA

14 (28,0) 4 (10,0)

Modelo
Recessivo

AA
CC/CA
AA
CC

0 (0)
50 (100)
0 (0)
36 (72,0)

Modelo
Dominante

2 (5,0)
38 (95,0)
2 (5,0)
34 (85,0)

CA/AA 14 (28,0) 6 (15,0)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,303 (0,091-1,010)
p = 0,052
Ref.
Ref.
0,454 (0,156-1,316)
p = 0,146

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,433 (0,114-1,638)
p = 0,218
Ref.
Ref.
0,676 (0,205-2,235)
p = 0,521

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,391 (0,107-1,434)
p = 0,157
Ref.
Ref.
0,612 (0,193-1,947)
p = 0,406

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

137

138

8.14. Anexo XIV – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR8
TLR8
rs852844255
N controlo

Modelos

(%)

N casos (%)

TT

47 (94,0) 37 (92,5)

Modelo
Aditivo

TC

2 (4,0)

3 (7,5)

Modelo
Recessivo

CC
TT/TC
CC
TT

1 (2,0)
49 (98,0)
1 (2,0)
47 (94,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
37 (92,5)

Modelo
Dominante TC/CC 3 (6,0)
†

3 (7,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,905 (0,303-12,001)
p = 0,492
Ref.
Ref.
1,270 (0,242-6,663)
p = 0,777

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,620 (0,235-11,188)
p = 0,625
Ref.
Ref.
1,014 (0,177-5,799)
p = 0,988

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,619 (0,235-11,174)
p = 0,625
Ref.
Ref.
1,008 (0,177-5,744)
p = 0,992

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,334 (0,076-1,468)
p = 0,147
Ref.
Ref.
0,302 (0,070-1,296)
p = 0,107

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,336 (0,077-1,479)
p = 0,149
Ref.
Ref.
0,306 (0,071-1,308)
p = 0,110

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR8
rs851659358
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

41 (82,0) 37 (92,5)

Modelo
Aditivo

GA

8 (16,0)

3 (7,5)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

1 (2,0)
49 (98,0)
1 (2,0)
41 (82,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
37 (92,5)

Modelo
Dominante

GA/AA 9 (18,0)
†

3 (7,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,416 (0,103-1,684)
p = 0,219
Ref.
Ref.
0,369 (0,093-1,468)
p = 0,157

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR8
rs24607342
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

29 (58,0) 20 (50,0)

GA

13 (26,0) 15 (37,5)

AA

8 (16,0)

5 (12,5)

GG/GA 42 (84,0) 35 (87,5)
AA

8 (16,0)

5 (12,5)

GG

29 (58,0) 20 (50,0)

GA/AA 21 (42,0) 20 (50,0)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,673 (0,656-4,266)
p = 0,281
0,906 (0,259-3,176)
p = 0,878
Ref.
0,750 (0,225-2,500)
p = 0,640
Ref.
1,381 (0,598-3,187)
p = 0,449

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
2,235 (0,805-6,204)
p = 0,123
1,083 (0,281-4,171)
p = 0,908
Ref.
0,795 (0,222-2,846)
p = 0,724
Ref.
1,780 (0,714-4,435)
p = 0,216

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
2,236 (0,805-6,208)
p = 0,122
1,093 (0,286-4,172)
p = 0,896
Ref.
0,802 (0,226-2,850)
p = 0,733
Ref.
1,781 (0,716-4,429)
p = 0,214

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,542 (0,494-4,817)
p = 0,456
Ref.
Ref.
1,275 (0,426-3,812)
p = 0,664

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,548 (0,501-4,790)
p = 0,448
Ref.
Ref.
1,278 (0,433-3,777)
p = 0,657

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR8
rs24607358
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

39 (78,0) 31 (77,5)

Modelo
Aditivo

GA

9 (18,0)

9 (22,5)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

2 (4,0)
48 (96,0)
2 (4,0)
39 (78,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
31 (77,5)

Modelo
Dominante

GA/AA 11 (22,0) 9 (22,5)
†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,258 (0,446-3,550)
p = 0,664
Ref.
Ref.
1,029 (0,379-2,796)
p = 0,955

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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8.15. Anexo XV – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR9
TLR9
V87I
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

GG

47 (94,0) 39 (97,5)

Modelo
Aditivo

GA

3 (6,0)

1 (2,5)

Modelo
Recessivo

AA
GG/GA
AA
GG

0 (0)
50 (100)
0 (0)
47 (94,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
39 (97,5)

Modelo
Dominante

GA/AA 3 (6,0)
†

1 (2,5)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
0,402 (0,040-4,017)
p = 0,438
Ref.
Ref.
0,402 (0,040-4,017)
p = 0,438

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,244 (0,017-3,458)
p = 0,208
Ref.
Ref.
0,244 (0,017-3,458)
p = 0,208

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,250 (0,019-3,290)
p = 0,207
Ref.
Ref.
0,250 (0,019-3,290)
p = 0,207

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR9
A751V – rs852868639
Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

CC
CT
TT
CC/CT
TT
CC
CT/TT
†

N controlo
(%)

49 (98,0)
1 (2,0)
0 (0)
50 (100)
0 (0)
49 (98,0)
1 (2,0)

N casos (%)
40 (100)
0 (0)
0 (0)
40 (100)
0 (0)
40 (100)
0 (0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
Ref.
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR9
R789C – rs851587151
N controlo

Modelos
Modelo
Aditivo
Modelo
Recessivo
Modelo
Dominante

(%)

N casos (%)

CC

49 (98,0)

39 (97,5)

CT

1 (2,0)

1 (2,5)

TT
CC/CT
TT
CC
CT/TT

0 (0)
50 (100)
0 (0)
49 (98,0)
1 (2,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
39 (97,5)
1 (2,5)

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,256 (0,076-20,734)
p = 0,873
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
0,947 (0,050-17,949)
p = 0,971
Ref.
Ref.
-

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
0,951 (0,051-17,859)
p = 0,973
Ref.
Ref.
-

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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TLR9
R862W – rs851944523
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

38 (76,0) 26 (65,0)

Modelo
Aditivo

CT

12 (24,0) 13 (32,5)

Modelo
Recessivo

TT
CC/CT
TT
CC

0 (0)
50 (100)
0 (0)
38 (76,0)

CT/TT

12 (24,0) 14 (35,0)

Modelo
Dominante

†

1 (2,5)
39 (97,5)
1 (2,5)
26 (65,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,583 (0,625-4,012)
p = 0,626
Ref.
Ref.
1,705 (0,681-4,272)
p = 0,255

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,921 (0,697-5,292)
p = 0,207
Ref.
Ref.
2,253 (0,817-6,209)
p = 0,116

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,857 (0,686-5,029)
p = 0,223
Ref.
Ref.
2,182 (0,807-5,899)
p = 0,124

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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8.16. Anexo XVI – Resultados da análise estatística para as variações genéticas no
gene TLR10
TLR10
rs23518574
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

CC

42 (84,0) 30 (75,0)

Modelo
Aditivo

CT

8 (16,0)

10 (25,0)

Modelo
Recessivo

TT
CC/CT
TT
CC

0 (0)
50 (100)
0 (0)
42 (84,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
30 (75,0)

CT/TT

8 (16,0)

10 (25,0)

Modelo
Dominante

†

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,750 (0,618-4,956)
p = 0,292
Ref.
Ref.
1,750 (0,618-4,956)
p = 0,292

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,588 (0,525-4,804)
p = 0,413
Ref.
Ref.
1,588 (0,525-4,804)
p = 0,413

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,589 (0,525-4,812)
p = 0,412
Ref.
Ref.
1,589 (0,525-4,812)
p = 0,412

Análise Multivariada†
OR (IC 95%)
Ref.
1,588 (0,525-4,804)
p = 0,413
Ref.
Ref.
1,588 (0,525-4,804)
p = 0,413

Análise Multivariada§
OR (IC 95%)
Ref.
1,589 (0,525-4,812)
p = 0,412
Ref.
Ref.
1,589 (0,525-4,812)
p = 0,412

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada

TLR10
rs851352854
Modelos

N controlo
(%)

N casos (%)

AA

42 (84,0) 30 (75,0)

Modelo
Aditivo

AG

8 (16,0)

10 (25,0)

Modelo
Recessivo

GG
AA/AG
GG
AA

0 (0)
50 (100)
0 (0)
42 (84,0)

0 (0)
40 (100)
0 (0)
30 (75,0)

Modelo
Dominante

AG/GG 8 (16,0)
†

10 (25,0)

Análise Univariada
OR (IC 95%)
Ref.
1,750 (0,618-4,956)
p = 0,292
Ref.
Ref.
1,750 (0,618-4,956)
p = 0,292

Ajustada ao sexo, idade e peso
à idade e peso

§ Ajustada
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