
INTRODUÇÃO

Desde sua descoberta por Warren e Marshall, na década de 80, Helicobacter

pylori tem sido associado à etiopatogenia de diversas doenças do sistema digestório1,

tais como gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico2. Os motivos para as diversidades

clínicas acima permanecem incertos, mas podem estar relacionados aos genótipos

específicos do H. pylori, que têm sido associados com os diferentes níveis de

patogenicidade desta bactéria3.

Sendo assim, nos últimos anos, vêm se intensificando a pesquisa de marcadores

de patogenicidade, na tentativa de detectar linhagens bacterianas associadas a cada uma

das doenças relacionadas à presença do H. pylori. Dentre tais marcadores, os genes

cagA (cytotoxin associated gene A) e iceA (induced by contact with epithelium) têm

sido estudados4.

Logo, o objetivo deste trabalho foi investigar, nos isolados clínicos de H. pylori,

a presença dos genes cagA e iceA, associando os achados com o diagnóstico

endoscópico.

METODOLOGIA

Isolados: Foram incluídos no estudo 41 isolados de H. pylori obtidos a partir de

biópsias do antro gástrico coletadas de pacientes dispépticos.

Cultivo: Os isolados clínicos foram semeados em meio Ágar Colúmbia,

suplementado com 7% de sangue de ovino e com mistura seletiva para isolamento de

Helicobacter sp., contendo ácido nalidíxico, anfotericina B e vancomicina. A seguir,

foram incubados a 37ºC sob condições de microaerofilia (5 – 15% O2 e 10% CO2), por

um período de 4 a 8 dias. A identificação colonial realizou-se através da amplificação

do gene ureA 5.

Extração de DNA: A partir da cultura bacteriana, o DNA foi extraído com

DNAzol® Reagent, seguindo instruções do fabriante.

Detecção do gene cagA e dos alelos do gene iceA: cagA foi analisado através

dos primers e da metodologia, propostos por Rota et al5. Em contrapartida, os alelos



iceA1 e iceA2 foram detectados com a utilização dos primers e da metodologia descritos

por Benenson et al6.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 41 isolados clínicos de H. pylori, 48,8% (20/41) eram provenientes de

pacientes com diagnóstico endoscópico de gastrite erosiva, enquanto 51,2% (21/41) de

gastrite enantematosa.

O gene cagA foi detectado em 63,4% (26/41) dos isolados clínicos. Já o gene

iceA, alelo iceA1 foi identificado em 21,9% (9/41) e o alelo iceA2 em 68,3% (28/41) das

amostras. Além disto, 4,9% (2/41) dos isolados apresentaram simultaneamente os alelos

iceA1/iceA2. Um dos isolados clínicos não apresentou nenhum marcador de

patogenicidade testado.

A partir dos estudos realizados, foi estabelecida uma correlação dos genótipos

cagA e iceA com as desordens gástricas (tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos genótipos cagA e iceA em isolados de H. pylori provenientes de pacientes com

diferentes manifestações clínicas

GASTRITE ENANTEMATOSA GASTRITE EROSIVA
cagA 11 (42,3%) 15 (57,7%)
iceA1 3 (33,3%) 6 (66,7%)
iceA2 16 (57,1%) 12 (42,9%)

iceA1+iceA2 - 2 (100%)

Assim, verificou-se que cagA e iceA1 parecem estar associados à evolução da

infecção por H. pylori para o desenvolvimento de úlcera péptica e câncer gástrico, tendo

em vista que foram detectados, frequentemente, em isolados provenientes de pacientes

com gastrite erosiva. Em contrapartida, iceA2 aparenta relacionar-se a manifestações

clínicas discretas, como gastrites assintomáticas, uma vez que este alelo foi identificado

em grande percentagem de isolados provenientes de pacientes com gastrite

enantematosa.

Conclui-se, portanto, que a detecção dos genes cagA e iceA possibilita uma

melhor avaliação da potencialidade patogênica dos isolados. Estudos da prevalência

destes genes em isolados de determinada região permitirão maior conhecimento dos

fatores que envolvem o H. pylori com as afecções gástricas.
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