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Gibran Khalil Gibran



 

RESUMO 

Estudo dos marcadores de virulência vacA i, babA2, oipA, iceA1 e iceA2 do 

Helicobacter pylori e sua associação com gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico 

no Nordeste do Brasil. Cícero Igor Simões Moura Silva. Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Cirurgia. Universidade Federal do Ceará. Tese de Doutorado. 

Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Libanez Bessa Campelo Braga. 

As principais afecções gástricas são associadas á infecção crônica pelo H. pylori, 

uma bactéria que demonstra um alto nível de diversidade genotípica, pela expressão de 

vários genes, que conferem maior virulência às cepas bacterianas. O objetivo foi avaliar 

marcadores genéticos de virulência das cepas de H. pylori em pacientes portadores de 

gastrite, úlcera e câncer gástrico. A genotipagem das cepas foi realizada por meio da 

técnica de PCR.  Foram avaliados 183 pacientes, atendidos no Hospital Universitário 

Walter Cantídio, sendo 88 homens, 95 mulheres, com idade variando de 18-88 + 52,8 

anos, com diagnóstico positivo para a infecção por H. pylori, sendo 48 com câncer 

gástrico, 71 com úlcera péptica e 64 com gastrite. A prevalência dos genótipos 

estudados foi: 75/183 (40,9%) vacA i1, 29/183 (15,8%) vacA i2, 146/183 (79,8%) 

babA2, 81/183 (44,3%) oipA, 107/183 (58,5%) iceA1 e 56/183 (30,6%) iceA2. No 

grupo dos pacientes com câncer gástrico observou-se que o genótipo mais frequente foi 

o babA2  35/48 (72,9%), seguido do gene iceA1; 31/48 (64,6%) e oipA 18/48 (37,5%). 

No grupo dos pacientes com úlcera péptica o genótipo mais frequente foi o babA2  

63/71 (88,7%), seguido do gene iceA1; 40/71 (56,3%) e oipA 31/71 (43,7%). No grupo 

dos pacientes com Gastrite o genótipo mais frequente foi o babA2  48/64 (75,0%), 

seguido do gene iceA1 e vacA i1 36/64 (56,2%) e oipA 32/64 (50,0%). O alelo vacA i2 

foi associado com câncer gástrico. Na úlcera péptica houve grande prevalência de todos 

os genótipos e houve associação com babA2. A gastrite mostrou-se associada com o 

alelo vacA i1. Não houve associação entre as afecções e os demais genótipos estudados.  

O estudo genético das cepas de H. pylori e sua associação com as afecções gástricas é 

importante para se estabelecer com clareza o seu papel patogênico para os diversos 

desfechos clínicos relacionados à essa infecção.  

Palavras-chave: H. pylori.Afecções gástricas. Marcadores de virulência. Alelos 

vacA. Gene babA2. Gene oipA. Gene iceA1. Gene iceA2.



 

ABSTRACT 

Study of virulence markers vacA i, babA2, oipA, iceA1 and iceA2 of Helicobacter 

pylori and its association with gastritis, peptic ulcer and gastric cancer in 

Northeastern Brazil. Cícero Igor Simões Moura Silva. Post-Graduate Program (Stricto 

Sensu) in Surgery. Federal University of Ceará. Doctoral thesis. Advisor: Profa. Dra. 

Lúcia Libanez Bessa Campelo Braga. 

The main gastric diseases are associated with H. pylori infection, a bacterium that 

demonstrates a high level of genotypic diversity , the expression of various genes that 

confer greater virulence strains. The objective was to evaluate genetic markers of 

virulence of H. pylori strains of in patients with gastritis, ulcers and gastric cancer. 

Genotyping of the strains was performed by PCR. We evaluated 183 patients, attended 

at Walter Cantídio University Hospital,  88 men , 95 women , ranging in age from 18-88 

+ 52.8 years , diagnosed positive for infection by H. pylori, 48 with gastric cancer, 71 

with peptic ulcer and 64 with gastritis. The prevalence of genotypes was: 75/183 (40.9 

%) vacA i1, 29/183 (15.8 %) vacA i2, 146/183 (79.8 %) babA2, 81/183 (44.3 %) oipA, 

107/183 (58.5%) iceA1 and 56/183 (30.6%) iceA2. In the group of patients with gastric 

cancer was observed that the most frequent genotype was babA2 35/48 (72.9 %), 

followed by the gene iceA1; 31/48 (64.6 % ) and oipA 18/48 (37 , 5%). In the group of 

patients with peptic ulcer the most frequent genotype was babA2 63/71 (88.7 %), 

followed by the gene iceA1; 40/71 (56.3 %) and oipA 31/71 (43.7 %). In the group of 

patients with gastritis the most frequent genotype was babA2 48/64 (75.0%), followed 

by the gene iceA1 vacA i1 and 36/64 (56.2%) and oipA 32/64 (50.0 %). The i2 vacA 

allele was associated with gastric cancer. In peptic ulcer the prevalence of all genotypes 

and was associated with babA2. Gastritis was associated with vacA i1 allele. There 

were no association between the diseases and the other genotypes. The genetic strains of 

H. pylori and its association with gastric disorder is important to clearly establish their 

pathogenic role for the various clinical outcomes related to this infection .  

Keywords: H. pylori. Gastric diseases.  Virulence markers. vacA alleles. 

babA2 gene. oipA gene. iceA1 gene. iceA2 gene .
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Breve histórico sobre o Helicobacter pylori 

Estudos remotos, já apontavam micro organismos achados no suco gástrico de 

pacientes com carcinoma ulcerado do estômago, no início do século passado 

(KREINITZ, 1906). Outro estudo relatou que, em 43% das biópsias de estômago 

analisadas, havia a presença de bactérias espiraladas nesse material, no entanto, não fez 

qualquer correlação entre a presença destes microorganismos e as afecções gástricas 

(DOENGES, 1938). 

O bacilo espiralado, gram-negativo e microaerófilo isolado e identificado da 

mucosa gástrica de pacientes com gastrite crônica ativa e doença ulcerosa péptica por 

Marshall e Warren, em 1983, foi denominado inicialmente de Campylobacter like 

organisms, passando depois a ser denominado Campylobacter pyloridis. 

Posteriormente, por uma correção gramatical, foi chamado de Campylobacter pylori. 

Após vários estudos taxonômicos e devido às suas características bioquímicas e 

genéticas, que são diferentes de outras espécies do gênero Campylobacter, seu nome foi 

atualizado para Helicobacter pylori.  

A descoberta desse microorganismo revolucionou o estudo da microbiologia 

gástrica, que recebeu grande impulso e passou a figurar dentro do campo de interesse 

científico, com relevantes estudos a partir de então (BRUCE, 1993; ILVER et al., 1998; 

JOSENHANS e SUBERBAUM, 2001). 

 

1.2. Características morfológicas e bioquímicas do Helicobacter pylori 

O Helicobacter pylori (H. pylori), é uma bactéria gram-negativa espiralada, 

microaerófila, com 2,5 a 3,5 μm de comprimento e 0,5 a 1,0μm de diâmetro, que possui 

seis flagelos. Esta bactéria coloniza o estômago humano especialmente nas áreas não-

secretoras de ácido (antro e cárdia). Através de sua motilidade, o H. pylori chega à 

superfície gástrica, onde passa a aderir às células do estômago (JOSENHANS e 

SUBERBAUM, 2001). 

O Helicobacter pylori é adquirido por via oral e penetra na camada de muco, 

multiplicando-se em contato íntimo com as células epiteliais do estômago. Após sua 

instalação na mucosa gástrica, a bactéria libera diferentes agentes quimiotáticos, que 

penetram através do epitélio lesado e induzem a migração de polimorfonucleares para a 

lâmina própria e o epitélio. As proteínas bacterianas também ativam os mastócitos, 
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promovendo sua degranulação, liberando outros ativadores inflamatórios que aumentam 

a permeabilidade vascular, a expressão de moléculas de adesão de leucócitos às células 

endoteliais, bem como uma migração acentuada dessas células ao sítio da infecção 

(CRABTREE et al., 1991, 1994; MAEDA et al., 1998; MOBLEY, 2001). 

Uma das principais características bioquímicas do H. pylori é a produção de 

urease, enzima que degrada a uréia transformando-a em amônia e CO2, neutralizando o 

pH gástrico ao redor da bactéria, possibilitando sua sobrevivência em meio ácido 

(MOBLEY, 2001).  

O H. pylori é um dos poucos microorganismos que consegue colonizar a mucosa 

gástrica humana, que é um ambiente extremamente inóspito à vida bacteriana. Sua 

sobrevivência é possível por meio de seus fatores de virulência, que são: o formato 

espiralado, a motilidade, as enzimas e proteínas de adaptação e a capacidade de aderir às 

células da mucosa gástrica (BRUCE, 1993). 

A patogenicidade do microorganismo se dá pela degeneração da integridade da 

mucosa gástrica por ação das toxinas bacterianas e de mediadores inflamatórios 

ativados pela presença da mesma. É importante salientar que ocorre uma superposição 

entre esses fatores.  

Os principais mecanismos patogênicos do H. pylori estudados são: 

- Motilidade: Esta propriedade é considerada essencial para que o microorganismo 

penetre na camada de muco que reveste o epitélio gástrico, protegendo-se assim da 

acidez e do peristaltismo estomacal (HAZEL et al., 1986). 

- Adesão à mucosa gástrica: Impede a eliminação da bactéria pelos movimentos 

peristálticos, além de promover elevadas concentrações de toxinas em determinadas 

áreas da mucosa gástrica. O microorganismo liga-se basicamente às células secretoras 

de muco, incluindo focos de metaplasia gástrica. A bactéria adere à mucosa permitindo 

uma série de ações, que facilitam sua colonização (BRUCE, 1993).  

- Produção de toxinas: Após a adesão à mucosa, dá-se início a um processo 

inflamatório local e a elaboração de toxinas por parte da bactéria, os quais são os 

principais responsáveis pela redução da integridade da mucosa. A adesina de maior 

importância é a proteína BabA, de peso molecular de 78 kDa, que se liga aos antígenos 

B de Lewis presentes em pessoas do grupo sanguíneo “O” (ILVER et al., 1998).  

- Ações sobre as secreções da mucosa gástrica: Estudos indicam que indivíduos 

infectados com o H. pylori mostram maior concentração de gastrina plasmática, 
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elevados níveis de interleucina-1β, interleucina-2, interleucina-6, interleucina-8 (IL-8), 

Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) e secreção de ácido que indivíduos controle, com 

os valores retornando ao normal após a erradicação do microorganismo (CRABTREE et 

al., 1991, 1994; YAMAOKA et al., 1996, 1997). 

As principais provas bioquímicas para a identificação do H. pylori são: a 

observação de suas enzimas como: catalase, oxidase e uréase, a partir de suas colônias 

cultivadas em meio microaerófilo. 

 

1.3. Importância clínica do Helicobacter pylori 

A análise da sequência genética indicou que o H. pylori convive com o ser 

humano e esboça uma co-evolução por mais de 58.000 anos (LINS et al, 2007). Desde a 

sua descoberta, o H. pylori está intimamente ligado a um espectro diversificado de 

doenças gastrointestinais (MARSHALL, 1984). 

Para uma eficiente colonização e sobrevivência no inóspito ambiente ácido 

intragástrico, o H. pylori tem desenvolvido uma variedade de mecanismos. O principal é 

o "mecanismo de adaptação ácida", que promove ajuste do pH periplasmático do 

estômago pela atividade da urease  e da anidrase carbônica α . Dois sistemas que, em 

geral, são compostos por quinases de histidina e um regulador de resposta, que são 

importantes mecanismos que permitem à bactéria responder aos sinais do ambiente 

hospedeiro (MARCUS et al., 2012). 

O mecanismo de patogenicidade do H. pylori serve como um sistema modelo 

para a compreensão das complexas interações patógeno-hospedeiro no trato 

gastrointestinal, bem como para o estudo da etiologia das principais afecções gástricas e 

do câncer gástrico (BLASER, 1997). 

O H. pylori consegue manter sua sobrevivência no estômago através da produção 

de urease, como visto anteriormente. A colonização por esta bactéria, após um período 

variável de incubação, pode ocasionar as principais afecções gástricas, quando o 

hospedeiro passa a desenvolver um quadro clínico caracterizado por dor ou mal-estar 

epigástrico, azia, disfagia, pirose, náusea, vômitos, flatulência, sialorréia, halitose, 

cefaleia e astenia (MOBLEY, 2001). No diagnóstico por endoscopia digestiva alta, as 

alterações vistas macroscopicamente variam desde pequena região enantematosa até 

erosões teciduais, úlceras ou mesmo lesões pseudotumorais ou prémalignas. Essas 

lesões concentram-se, em grande parte, na região antral do estômago, expandindo-se, 
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por vezes, até o corpo gástrico. O curso clínico da infecção pelo H. pylori é variável e é 

influenciado por fatores inerentes ao microorganismo e ao hospedeiro (SUERBAUM, 

MICHETTI, 2002). 

A infecção crônica pelo H. pylori gera, no estômago, um microambiente 

oxidativo, com aumento de substâncias pró-inflamatórias, tóxicas, vasoativas e de 

Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), que danificam os principais constituintes das 

células do hospedeiro, aumentando ainda mais a produção dessas substâncias e 

agravando a condição patológica no ambiente intragástrico. Tanto a bactéria como as 

células da mucosa gástrica respondem ao estresse oxidativo alterando a atividade de 

seus sistemas antioxidantes (KIM et al., 2012). 

É bem provável que, no processo de adaptação evolucionária, o H. pylori tenha 

desenvolvido mecanismos para alterar a homeostase das células hospedeiras sem 

acionar a cascata da apoptose, o que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer 

gástrico (ZAIKA et al., 2012).  

A prevalência do H. pylori varia de acordo com as regiões geográficas, idade, 

condição sócio-econômica, nível de escolaridade, profissão e o ambiente de vida dos 

indivíduos. A grande maioria dos infectados por H. pylori estão nos países em 

desenvolvimento onde até 80% dos adultos de meia idade podem ser infectados 

(WANG, 2011). Tal fato contrasta com a prevalência média mundial da infecção que 

está em torno de 58% (CARTER, 2011). 

Embora a maioria dos indivíduos infectados pelo H. pylori permaneçam 

assintomáticos durante toda a sua vida, essencialmente todos desenvolvem algum grau 

de inflamação crônica. Entre os indivíduos infectados, cerca de 10% desenvolve úlcera 

péptica, 1-3% progridem para o câncer gástrico e 0,1% desenvolvem linfoma MALT. 

Das várias doenças que estão intimamente associadas com a infecção, as malignidades 

gastrintestinais são as mais importantes, necessitando de estudos aprofundados para 

desvendar os vários mecanismos implicados nesse processo (WARREN, 2000). 

O H. pylori apresenta-se geneticamente diverso, havendo diferenças geográficas 

entre as cepas e vários fatores de virulência têm sido atribuídos às cepas mais virulentas 

(COVACCI et al., 1999). Os marcadores de virulência mais estudados do H. pylori 

incluem os genes da ilha de patogenicidade cag (cag PAI), o gene da citotoxina 

vacuolizante A (vacA) e o gene do antígeno de adesão (babA).  
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1.4. Infecção pelo H. pylori e patogênese das afecções gástricas 

A maioria dos indivíduos infecta-se com H. pylori ainda na infância e permanece 

assintomática por um longo período. Porém, na idade adulta grande parte dos indivíduos 

infectados evolui para um quadro de gastrite crônica ou, em alguns casos, quando há 

uma elevada produção de ácido no estômago, o paciente poderá desenvolver úlcera 

gástrica ou duodenal com o passar do tempo. Além disso, ocorre uma forte associação 

entre a infecção pelo H. pylori e o desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico, o que 

foi fator preponderante para considerar esta bactéria como um agente carcinógeno do 

tipo I para essa neoplasia (BRAGA et al., 2005; IARC, 1994). 

 

1.4.1. Relação da infecção por H. pylori e o desenvolvimento de gastrite 

É sabido que a gênese da gastrite crônica é um processo multifatorial e há alguns 

fatores dietéticos e comportamentais que estão implicados no desenvolvimento dessa 

afecção, dentre eles: dieta carente de ácido ascórbico (vitamina C), ingestão de 

alimentos e bebidas com altos índices de sódio, etilismo, tabagismo, além da resposta 

imune do hospedeiro à infecção pelo H. pylori e de componentes genéticos de 

predisposição a essa afecção. Todos esses fatores são fundamentais na definição da 

evolução da doença (BONNEY et al., 1986). 

Várias evidências clínicas e experimentais apontam a intensidade da atividade 

inflamatória gerada pela colonização do H. pylori no estômago humano como fator 

considerado importante no desenvolvimento da gastrite, e várias evidências clínicas e 

experimentais foram mostradas anteriormente. A gastrite crônica é tida como o estágio 

inicial das alterações teciduais desencadeadoras de displasia gástrica, seguida de 

metaplasia intestinal e, consequentemente, o câncer gástrico (WATANABE et al., 1997; 

TATEMATSU et al, 1998; SUGIYAMA et al., 1998; SHIMIZU et al., 1999). 

O H. pylori instala-se, inicialmente, no antro gástrico e, a partir dali, multiplica-se 

para colonizar as outras áreas do estômago. A maioria dos achados endoscópicos em 

casos de gastrite em indivíduos infectados pelo H. pylori é de tipo antral (SUERBAUM, 

MICHETTI, 2002). No entanto, mesmo em menor proporção, também há casos de 

gastrite corpal e disseminada (pangastrite) com o progresso da infecção. É relatado na 

literatura que cerca de 50% dos pacientes infectados por H. pylori que apresentam 
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pangastrite crônica evoluem para lesões precursoras do câncer gástrico (SIPPONEN et 

al., 1998).  

Outro fator relevante é a presença de cepas de H. pylori de maior virulência, que 

expressem marcadores genéticos e proteicos que induzem uma maior resposta inflamatória 

e a instalação da gastrite. 

 

 

1.4.2. Relação da infecção pelo H. pylori e o desenvolvimento de úlcera 

péptica 

A úlcera péptica é uma afecção heterogênea multifatorial de curso crônico, 

ocorrendo em 5 a 10% da população mundial. E é classificada em gástrica ou duodenal, 

de acordo com a sua localização nas porções superior ou inferior do estômago 

(CARVALHO, 2000). 

A infecção pelo H. pylori também está associada ao desenvolvimento da úlcera 

péptica, devido à superprodução ácida derivada da infecção pelo H. pylori, que gera 

uma sobrecarga crônica e contínua nas células gástricas. Por conseguinte, a mucosa 

sofre um processo de evolução metaplásica, seguida de alterações estruturais 

defeituosas finalizando com o desenvolvimento da ulceração do estômago 

(CARVALHO, 2000). 

Tytgat (1994), aponta que 70 a 90% dos casos de úlcera gástrica e 90% dos casos 

de úlcera duodenal em adultos derivam diretamente da infecção pelo H. pylori. O uso de 

antiinflamatórios não esteroides é apontado como a segunda causa direta de úlcera 

péptica, principalmente em pacientes idosos, associada a outras afecções do trato 

gastrointestinal como a Síndrome de Zollinger-Ellison e doença de Crohn (COELHO, 

2006). 

A úlcera duodenal, geralmente, é derivada de uma gastrite antral, que é a forma 

mais comum de gastrite causada pelo H. pylori. Já, indivíduos que apresentam gastrite 

corpal e atrofia multifocal são mais propensos ao desenvolvimento de úlcera gástrica, 

atrofia gástrica, metaplasia intestinal e, por último, de carcinoma gástrico 

(SUERBAUM, MICHETTI, 2002).  

A estreita relação entre a infecção pelo H. pylori e a úlcera péptica foi 

demonstrada por Marshall (1994), ao observar que o tratamento de erradicação da 

bactéria leva a um processo de cicatrização da úlcera sem a necessidade de utilizar 
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medicamentos supressores da secreção ácida. Esse fato é evidenciado tendo em vista 

que 70% a 80% dos pacientes portadores de úlcera gástrica e 95% dos portadores de 

úlcera duodenal estão infectados com o H. pylori. 

1.4.3. Relação da infecção por H. pylori e o desenvolvimento de câncer 

gástrico 

O desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico é um processo multifatorial que se 

dá pela combinação de fatores hormonais, dietéticos, ambientais e de estilo de vida do 

indivíduo e é gerado por alterações qualitativas e quantitativas na expressão de oncogenes 

e de genes supressores de crescimento tumoral, o que ocorre durante muitas décadas. O 

mecanismo atualmente aceito para a carcinogênese gástrica aponta a infecção pelo H. 

pylori como fator preponderante para o aparecimento da metaplasia gástrica e indução 

neoplásica, pelo desencadeamento de uma intensa e não remissível resposta imune à 

infecção.  

No curso da infecção com o H. pylori, as células do epitélio gástrico são expostas 

continuamente aos antígenos da bactéria, que são: proteínas de membrana e adesão (BabA, 

IceA, Hom, Hop), proteínas pró inflamatórias (OipA), citotoxinas que são introjetadas 

para célula hospedeira provocando rearranjo inadequado e mutação celular (VacA, CagA) 

e, consequentemente,  estimulando a proliferação celular, a atrofia, a metaplasia, a 

displasia e, por fim, o desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico (CORREA, 1992). 

Com base no conhecimento sobre a patogênese do câncer gástrico descrito acima, a 

Internacional Agency for Research on Cancer, divisão da Organização Mundial de Saúde, 

declarou, em 1994, que o H. pylori é um agente carcinógeno tipo I, com relação à 

carcinogênese gástrica (IARC, 1994). 

Um dos principais sintomas que acompanham o desenvolvimento do câncer 

gástrico é a hipocloridria presente em 85 a 90% dos casos, e tem-se demonstrado que 

isto é fator predisponente ao carcinoma gástrico por um longo período (ABREU, 1997). 

No Brasil, o câncer gástrico é classificado como um dos cincos tipos de neoplasia 

mais frequente no país e possui alta incidência nas cidades de Belém, Fortaleza, 

Campinas, Porto Alegre e Goiânia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). O Ceará é o estado 

da região Nordeste que figura com o maior número de casos em relação aos outros estados 

dessa região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Em estudo anterior, realizado na cidade 

de Fortaleza há quase 30 anos, avaliando o risco da população com relação ao câncer 
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gástrico, a cidade foi classificada como área de alto risco para essa afecção (JUAÇABA et 

al., 1984). 

 

1.5. Genética do H. pylori 

O genoma do H. pylori tem sido extensamente estudado com vistas ao 

entendimento das variações entre as cepas, de seu mecanismo de adaptação ao ambiente 

intragástrico e da ação dos seus marcadores de virulência na patogênese das afecções 

ligadas à sua colonização. Estima-se que o cromossomo desse microrganismo tem entre 

1.68-1.73 Mb, e que as sequências genômicas apresentam muitos pares de adenina e 

timina e baixo conteúdo de citosina e guanina, em média 32.5 mol% (TAYLOR et al., 

1991). 

Os mecanismos de virulência do H. pylori estão diretamente ligados a muitos 

marcadores genéticos, incluindo os genes da urease (ureA e ureB), os genes da 

produção de flagelos (flaA e flaB),o gene codificante da citotoxina vacuolizante (vacA), 

o gene associado à citotoxina A (cagA), e o gene picB com potencial habilidade na 

indução da produção de IL-8 pelas células do epitélio gástrico (CENSINI  et al., 1996).  

O segundo grupo é o dos genes de fase variável que podem sofrer mudanças no 

processo adaptativo da bactéria ou nas condições de sua expressão. Baseado na 

comparação de três genomas completos do H. pylori, seis genes codificam Outras 

Proteínas de Membrana (oipA, sabA, sabB, baba, babB e hopZ), encontrando-se nessa 

fase genômica variável (ALM et al., 1999). 

Conforme proposto por Lu et al. (2005), um fator de virulência do H. pylori deve 

obedecer alguns critérios, como: estabelecer correlação com as afecções ou outros 

marcadores de virulência, ter consistência epidemiológica transversal com a população 

e a região estudada e ter efeito biológico plausível por demonstração da redução ou 

eliminação da expressão gênica pela deleção do genótipo ou reativação do mesmo. 

A estrutura de alguns genes diferem entre a cepas de H. pylori circulantes no 

ocidente das que circulam no oriente do planeta e as diferenças estruturais em alguns 

genótipos influenciam na virulência dessas cepas (YAMAOKA, 1999). 

1.5.1. Gene vacA 

O gene vacA é o marcador de virulência mais estudado do H. pylori, e é organizado 

com uma estrutura de mosaico alélico compreendendo três regiões alélicas, com duas  
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sequências nucleotídicas específicas cada uma. São elas: a região da sequência sinal do 

gene, compondo os alelos denominados vacA s1 e s2, a região média do gene, composta 

pelos alelos vacA m1 e m2 e, recentemente, foi descrita a região intermediária do gene, 

com os alelos i1 e i2 (RHEAD et al., 2007) 

O gene vacA codifica proteína homônima, a citotoxina vacuolizante do H. pylori 

(VacA), que é secretada da bactéria pelo sistema de secreção por autotransporte tipo V, e é 

introjetada na célula epitelial gástrica hospedeira. A citotoxina VacA é uma proteína de 88 

kDa, com duas subunidades denominadas p33 e p55. A porção n-terminal (33 kDa) da 

subunidade p33 favorece a formação de um canal interno de transporte de cloreto, 

enquanto a porção c-terminal (55 kDa) da subunidade p55 favorece a ligação da toxina na 

célula do hospedeiro e sua entrada dentro dela (BOQUET, RICCI, 2012). 

Após sua ligação e internalização celular, a proteína VacA induz uma extensa 

vacuolização das células epiteliais gástricas, caracterizada pelo acúmulo de muitas 

vesículas intracelulares que  possuem características de grandes endossomos e pequenos 

lisossomos, suprimindo a proliferação e migração epitelial e induzindo mudanças e danos 

ao citoesqueleto  (TEE et al., 1995; PAI et al., 1999).  

A citotoxina também pode ser transferida para as mitocôndrias das células 

hospedeiras, onde promove a dissipação do potencial transmembrana mitocondrial, pelo 

mecanismo de ligação ao receptor de lipoproteína de baixa densidade relacionado com a 

proteína I (LRPI), induzindo a cascata da morte celular programada, favorecendo a 

ativação do fator pró apoptótico Bcl2, associado à proteína X (Bax), levando a célula 

epitelial, consequentemente, à apoptose (GALMICHE et al., 2000; YAHIRO et al., 2012). 

A autofagia celular é induzida no epitélio gástrico em resposta à entrada da proteína VacA, 

no intuito de  minimizar os efeitos da citotoxina. No entanto, estudos recentes demonstram 

que a atuação persistente de VacA induz a formação de autofagossomos com acentuada 

atividade e com secreção de material potencial genotóxico (RAJU et al., 2012). 

Estudos anteriores, relataram a forte associação entre a combinação do mosaico de 

alelos do gene vacA e a funcionalidade da citotoxina sintetizada a partir dessa 

combinação. Estes estudos relatam que o alelo s1 atua como principal marcador de 

virulência entre os alelos do gene vacA e a associação com o alelo m1, representa a síntese 

de uma citotoxina com maior capacidade vacuolizante. Sendo assim, a combinação 

genotípica vacA s1m1 está correlacionada com o desenvolvimento das principais afecções 
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gástricas. Em contrapartida, a combinação alélica que expressa menor poder gerador de 

virulência é s2m2 (ATHERTON et al., 1995; ATHERTON et al., 1997). 

Rhead et al. identificaram o terceiro determinante polimórfico de atividade 

vacuolizante do vacA, a região intermediária do gene (i1 e i2), por sequenciamento de 

nucleotídeos e alelos específicos e funcionantes. O estudo foi conduzido no Iran e foram 

analisadas cepas de 73 pacientes portadores de câncer gástrico. Foi encontrada uma 

relação entre os alelos, onde as cepas que expressaram a combinação s1m1i1 mostraram 

atividade vacuolizante e as cepas que apresentaram combinação s2m2i2 não tiveram 

atividade vacuolizante. As cepas com o genótipo s1m2 somente apresentaram atividade 

vacuolizante quando expressaram o alelo i1. Estudos mais recentes, têm relatado relação 

entre a região intermediária do gene vacA e os principais desfechos clínicos associados à 

infecção pelo H. pylori, bem como a relação entre a presença desse alelo e alterações na 

resposta imune do hospedeiro à infecção, por mecanismos de mudança da sinalização 

funcional das células T (CHUNG et al., 2010; GONZÁLEZ et al., 2012).  

Sendo assim, o aprofundamento no conhecimento sobre esse marcador de virulência 

do genoma do H. pylori mostra-se de extrema importância para elucidação de mais vias de 

sinalização e mecanismos fisiopatológicos utilizados por esta bactéria em seu processo de 

colonização do ambiente intragástrico. 

1.5.2. Gene babA 

Em 1993, dois estudos mostraram que o H. pylori pode ligar-se a glicoconjugados 

fucosilados dos antígenos do grupo sanguíneo Lewis B presentes na superfície das 

células epiteliais da mucosa gástrica humana (BOREN et al., 1993; FALK et al., 1993). 

Estudos utilizando camundongos transgênicos expressando o epítopo do antígeno Lewis 

B humano em células epiteliais gástricas indicou que este antígeno funciona como um 

receptor específico para uma adesina do H. pylori que se liga às células da mucosa 

gástrica. Estes estudos mostraram também que essa adesão irreversível resulta em 

intensa inflamação crônica e consequente desenvolvimento de doenças gástricas (FALK 

et al., 1995; GURUGE et al., 1998). 

Assim, uma proteína de 78 kDa, presente na membrana externa do H. pylori, que 

reconhece o antígeno B de Lewis da célula epitelial gástrica e liga-se a ele foi 

identificada e chamada Adesina ligante ao antígeno B de Lewis ou BabA (ILVER  et 

al., 1998). 
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Outras análises revelaram dois conjuntos genômicos que codificam duas proteínas 

com as porções N-terminais idênticas e as porções C-terminal completamente idênticas. 

No entanto, os domínios centrais das proteínas são divergentes. Os genes 

correspondentes foram designados babA e babB. Somente a proteína BabA mostrou 

capacidade de ligar-se aos antígenos B de Lewis, o que já a diferencia de BabB. No 

entanto, os mecanismos que favorecem o gene babA estar envolvido na ligação com os 

antígenos de Lewis permanecem desconhecidos. Com relação ao gene babA, dois 

genótipos foram descritos: babA1, babA2. A diferença entre babA1 e babA2 é que o 

gene babA1 tem uma região de 10 pares de base que comanda a deleção do códon de 

iniciação translacional, o que torna esse gene infuncional (PRIDE et al., 2001). 

A maioria dos estudos investigando o potencial patogênico do babA2, tem achado 

correlação deste marcador genético quando associado a vacA s1 e cagA, o que se 

convencionou chamar de “cepas triplamente positivas”. Esse perfil genotípico é o que 

apresentou maior correlação de babA2 com os desfechos clínicos mais importantes 

derivados da infecção pelo H. pylori, e esses resultados foram achados em países como 

Alemanha, Suécia, Estados Unidos e no Brasil (GERHARD et al., 1999; PODZORSKI 

et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2003;  MATTAR et al., 2005; OLFAT et al., 2005; 

GATTI et al., 2005). 

 

1.5.3. Gene oipA 

O gene oipA, é o gene que codifica uma das proteínas da membrana externa do H. 

pylori, que atuam na adesão bacteriana às células da mucosa gástrica e na indução de 

processos inflamatórias. Seu estado funcional é baseado no número de repetições da 

combinação dos nucleotídeos Citosina e Timina no lócus gênico, conhecido como 

dinucleotídeo CT, que indicará se o gene está ativado (oipA “on”) ou inativo (oipA 

“off”). 

Inicialmente, a proteína OipA foi identificada como indutora de resposta pró-

inflamatória com base no fato de que os mutantes isogênicos oipA reduziram a indução 

de interleucina-8 (IL-8) em células do epitélio gástrico (YAMAOKA et al., 2000). 

Estudos recentes têm demonstrado que OipA induz inflamação através de mecanismos 

de fosforilação em diversas  vias de sinalização celular e que têm uma forte interação 

com a fosforilação induzida pela proteína CagA (TABASSAM et al., 2008). 
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Estudo anterior, avaliando a relação da expressão ou presença de múltiplos 

fatores de virulência (oipA, cag PAI, vaca, iceA e babA) em 247 pacientes, nos EUA e 

Colômbia, com diferentes desfechos clínicos, mostrou que o gene oipA fucional, os 

genótipos cag PAI-positivo, vacA s1 e babA foram todos relacionados ao risco de 

úlcera duodenal, e que oipA funcional, isoladamente, é um preditor determinante do 

desenvolvimento de úlcera duodenal a partir da inflamação gástrica (YAMAOKA et al., 

2002). Este achado foi confirmado em outro estudo, que utilizou uma coorte de 200 

pacientes randomizados, que tiveram sua resposta imunológica à infecção por H. pylori 

analisada por immunoblot, para quatro proteínas da membrana exterior: OipA, BabA, 

BabB e SabA (YAMAOKA et al., 2006). Além disso, um estudo in vitro mostrou que 

cepas mutantes de H. pylori com gene oipA silenciado não induziram inflamação da 

mucosa gástrica em ratos que foram infectadas durante 12 semanas, ao passo que as 

cepas com o gene funcional induziram inflamação da mucosa (YAMAOKA et al., 

2002).  

Os resultados apresentados anteriormente, sugerem que o gene oipA funcionante 

é um marcador efetivo de desfechos clínicos graves, e correlaciona a expressão da 

proteína OipA coma presença dos genes da ilha de patogenicidade cag (YAMAOKA et 

al, 2002; YAMAOKA et al., 2006) e, apesar do gene oipA estar localizado a cerca de 

100 kpb da cagPAI no cromossomo  do H. pylori, o oipA funcional também está ligado 

à região da sequência sinal do gene vacA, e é ainda mais estreitamente relacionado com 

a presença do gene babA (FUJIMOTO et al., 2007).  

Torna-se importante, portanto, o conhecimento sobre a importância biológica 

desses fatores de virulência, tendo em vista que eles interagem de forma sinérgica entre 

si e induzem os mecanismos de desenvolvimento das principais afecções gástricas. 

1.5.4. Gene iceA 

O gene iceA, trata-se de um gene homólogo ao que codifica a endonuclease de 

restrição em Neisseria lactamia, e, no H. pylori, codifica a proteína homônima IceA, 

que tem sua expressão induzida pelo contato com o epitélio gástrico do hospedeiro, de 

onde deriva seu nome do inglês (induced by contact with epithelium – ice).  

Este gene foi descrito pela primeira vez por Peek et al., em 1998, ao observar 

que, após a adesão do H. pylori ao epitélio gástrico, havia a expressão deste marcador 

molecular da bactéria e que  este estava associado com os principais desfechos clínicos 

decorrentes da infecção por H. pylori. 
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Estudos prévios demonstraram que o gene iceA está presente em praticamente 

todas as cepas de H. pylori. O mesmo é expresso em duas formas genotípicas: iceA1 e 

iceA2, tendo prevalência desses dois genótipos variável em diferentes regiões do 

planeta (YAMAOKA et al., 1999; ERZIN et al., 2006; GATTI et al., 2008).  

Van Doorn et al., em um dos primeiros estudos envolvendo este genótipo, 

reportaram que iceA é um gene com atuação independente  de vacA e cagA, bem como, 

o genótipo iceA1 está relacionado à doença ulcerosa péptica e com aumento nos níveis 

de IL-8. No entanto, o potencial como marcador de virulência do gene iceA permanece 

controverso por conta de diversos estudos demonstrarem que este genótipo não  

comporta-se como desencadeador de mecanismos patogênicos e nem correlaciona-se 

com as afecções gástricas, acentuando assim, sua heterogeneidade genética 

(YAMAOKA et al., 1999; ITO et al., 2000; NISHIYA et al., 2000). 

Torna-se, portanto, importante o estudo do comportamento dos genótipos iceA1 

e iceA2 em populações de regiões onde esse gene ainda não foi mapeado, como a região 

Nordeste do Brasil, devido não haver nenhum estudo de sobre a atividade e, 

consequente, a importância desse gene como potencial marcador  de virulência das 

cepas de H. pylori circulantes nessas regiões. 

 

1.6. Justificativa 

A prevalência da infecção pelo H. pylori e o seu potencial de virulência diferem 

nas diversas regiões do planeta por conta da alta variabilidade genética de suas cepas, o 

que implica também em diferenças na correlação da infecção com as principais afecções 

gástricas. Isto faz com que a busca do conhecimento científico a cerca dos fatores, 

ligados à bactéria, que geram estes desfechos clínicos, seja de relevante interesse, pois 

contribui diretamente para o entendimento dos principais marcadores genéticos de 

virulência da bactéria e, consequentemente, para a elaboração de protocolos de 

prevenção e tratamento. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar marcadores genéticos de virulência das cepas de H. pylori em pacientes 

portadores de gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico atendidos no Hospital 

Universitário Walter Cantídio. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Avaliar a prevalência dos alelos vacA i1 e i2 e dos genótipos babA2, oipA, 

iceA1 , iceA2 das cepas de H. pylori na amostra de pacientes estudados. 

2.2.2. Verificar a associação da presença dos genótipos do H. pylori com gênero e 

idade dos pacientes estudados. 

2.2.3. Verificar a associação da presença dos genótipos vacA, babA2, oipA, 

iceA1, iceA2 com gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico. 

2.2.4. Relacionar os outros genótipos estudados do H. pylori com os alelos do 

gene vacA. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

Foram avaliados, prospectivamente, indivíduos portadores de câncer gástrico, 

úlcera péptica e gastrite, diagnosticados por endoscopia digestiva alta ou análise 

histopatológica de biópsia gástrica, atendidos no serviço de Gastroenterologia do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará – UFC, entre janeiro de 2009 e setembro de 2013, que 

aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

fazendo um total de 183 pacientes.  

Foram aplicados questionários extensos avaliando dados demográficos, clínicos 

e epidemiológicos (apêndice), visto tratar-se de um projeto de maior abrangência. 

Entretanto, foram utilizados somente as variáveis que tenham maior significância para o 

presente estudo. 

O estudo foi submetido à análise e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEPE - do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, 

sob o número de protocolo: 081.12.08 (Anexo A). 

 

3.2. Desenho do Estudo 

Estudo prospectivo, descritivo e analítico transversal. 

 

3.3. Seleção dos Pacientes 

Foram critérios de inclusão: 

 Idade mínima de 18 anos e máxima de 90 anos de ambos os sexos; 

 Indivíduos portadores das principais afecções gástricas (gastrite, úlcera péptica ou 

câncer gástrico) confirmadas por endoscopia ou exame histopatológico, infectados pelo 

H. pylori. 

 Pacientes que aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

Foram critérios de exclusão:

  Gravidez ou lactação;
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 Indivíduos que realizaram cirurgia prévia de ressecção gástrica ou vagotomia, ou 

apresentando síndrome de Zolliger-Ellison, estenose pilórica;

 Portadores de insuficiência Renal, insuficiência hepática, insuficiência Cardíaca 

Congestiva ou instabilidade hemodinâmica que contra indicasse a investigação 

endoscópica. 

 

 

3.4. Método 

3.4.1. Coleta de fragmentos de mucosa gástrica na endoscopia 

De todos os participantes do estudo submetidos à endoscopia digestiva alta, foram 

colhidos fragmentos de mucosa gástrica. A endoscopia foi realizada com o paciente em 

jejum de, no mínimo 8 horas. Antes do procedimento, o paciente recebeu anestesia 

tópica da orofaringe com Cloridrato de Lidocaína (Xilocaína spray a 10%) e uma dose 

de Diazepam (5 mg por via oral). O endoscópio foi submetido a rigoroso processo de 

assepsia, entre um procedimento e outro, sendo lavado vigorosamente com água e sabão 

e mergulhado em uma solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos. 

A coleta dos fragmentos obedeceu ao protocolo validado do Sistema de Sydney 

(DIXON et al, 1996), os locais da coleta dos espécimes foram os seguintes: (IA): 2 

fragmentos da Incisura Angularis; (A1): 2 fragmentos da pequena curvatura do antro;  

(A2): 2 fragmentos da grande curvatura do antro; (B1) : 2 fragmentos da pequena 

curvatura do corpo; (B2) : 2 fragmentos da grande curvatura do corpo gástrico. 

Obtendo-se 10 fragmentos em frascos separados com as seguintes especificações a 

depender do local da coleta: IA, A1, A2, B1, B2 (Anexo B).  

Um fragmento extra foi colhido para a realização do teste da urease, utilizando o 

URETESTE 
®
 (Renylab Minas Gerais). Nele, o fragmento da região antral é imerso em 

um tubo contendo uma solução de ureia e indicador de pH. A análise foi efetuada 

imediatamente após a coleta do material e uma leitura final foi realizada vinte e quatro 

horas após. O teste da urease foi considerado positivo quando houve mudança da 

coloração da uréia de “amarelo” para “vermelho”. Nos casos em que a solução 

permaneceu “amarela” por vinte e quatro horas após a coleta, o teste foi considerado 

negativo. Quando houve dificuldade em estabelecer a mudança de coloração, o teste foi 

tido como indeterminado. 
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O procedimento do exame endoscópico tinha duração de, aproximadamente, 20 

minutos. Após na realização do mesmo, as amostras coletadas foram armazenadas, 

imediatamente, a 4°C para serem transportadas até o laboratório, onde eram estocadas 

em freezer -20ºC, até o seu processamento e análise.                      

3.4.2. Coleta de fragmentos de mucosa gástrica na gastrectomia 

Os fragmentos dos portadores de câncer gástrico foram colhidos no momento da 

cirurgia de ressecção do tumor (gastrectomia parcial ou total). Foram coletados, após a 

retirada do estômago, 10 fragmentos da peça cirúrgica, sendo 6 fragmentos de tecido 

distal ao tumor e 4 fragmentos da região da borda tumoral. Os fragmentos foram 

colocados em tubos específicos e armazenados imediatamente a 4°C para serem 

transportadas até o laboratório, onde foram estocados em freezer -80ºC, até o seu 

processamento e análise. 

3.4.3. Extração do DNA de Helicobacter pylori em tecido de biópsia gástrica 

A extração do DNA do H. pylori das amostras de tecido gástrico colhidas dos 

pacientes estudados, foi feita a partir da maceração dos fragmentos de biópsia gástrica. 

O material genômico foi extraído das amostras seguindo o protocolo de QIAGEN
®
, com 

os reagentes do QIAamp DNA mini kit, conforme orientação do fabricante. 

Primeiramente, efetuou-se a digestão do material tecidual, que foi colocado em 

minitubos de 2 mL, com 180μL de tampão ATL e 20μL de Proteinase K, e submetidos a 

banho-maria a 56ºC por vinte e quatro horas.  

Após a digestão, seguiu-se a lise celular, onde foram adicionados 200μL de 

tampão AL, e incubou-se novamente as amostras em banho-maria, a 70ºC, por dez 

minutos. Em seguida, adicionou-se 200μL de Etanol 100%.  

O conteúdo da lise celular foi transferido para coluna Spin QIAamp
®
,
 
para etapa 

de eluições com intuito de filtrar o conteúdo celular,  o primeiro filtrado foi 

centrifugado a 8.000 rpm por 1 minuto em tubo de microcentrífuga de 2 mL, depois foi 

descartado e foram adicionados 500μL de tampão AW1 (QIAGEN
®
),  e foi feita eluição 

por centrifugação a 8.000 rpm por um minuto. Em seguida, foram colocados 500μL de 

tampão AW2 (QIAGEN
®
), com centrifugação a 14.000 rpm por três minutos.  

Por último, adicionaram-se 200μL de tampão AE, centrifugando a 8.000 rpm por 

um minuto e repetindo essa última lavagem para uma eficaz extração do material 

genético. Após a extração do DNA, as amostras foram estocadas em freezer a -20ºC até 

o seu processamento. 
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3.4.4. Reação em cadeia de Polimerase (PCR) 

O DNA do H. pylori extraído das biópsias gástricas foi utilizado para a 

amplificação dos genótipos de interesse nesse estudo, a partir das sequências de 

nucleotídeos (primers) específicos, previamente descritos na literatura. A solução 

“Master mix” para amplificação do DNA, continha: 12,5μL da enzima Taq-DNA 

polimerase GoTaq green - Promega
®
; 1,0μL dos “primers” específicos para cada gene a 

ser estudado, partindo da terminação 5’ para a 3’, em ambos os sentidos (senso e 

antisenso). Em cada microtubo, foram acrescentados 5,0μL do DNA extraído em 

microtubos específicos de 200μL. As reações ocorreram separadas para cada gene. A 

tabela 1 indica os primers que foram utilizados para cada marcador.  

A amplificação do DNA extraído foi realizada em termociclador, obedecendo o 

protocolo de ciclos específicos para cada gene estudado. 

Após a amplificação de cada genótipo, procedeu-se à corrida eletroforética de géis 

de agarose a 2%, corado com brometo de Etídio, para visualização dos marcadores 

genéticos do H. pylori. Foi utilizado tampão Tris Acetato EDTA (TAE) como veículo 

líquido para a corrida dos géis. A eletroforese ocorreu nas seguintes condições: 100 

volts, 400 miliamperes por 40 minutos.  

Os géis foram revelados em aparelho transluminador com câmara eletrônica de 

ultravioleta para evidenciação dos pares de bases, estabelecendo assim, o resultado 

positivo ou negativo para o marcadores genéticos estudados, a partir da presença ou 

ausência das bandas de nucleotídeos pertencentes a esses genes. 

Foi estabelecido o controle da qualidade dos géis corridos, para monitorar 

possíveis contaminações, pela presença de controle positivo e controle negativo para 

cada marcador genético estudado. O peso molecular dos pares de base foram aferidos 

por padrão de bandas de DNA (DNA Ladder), adicionado aos géis.  

 

3.5. Análise estatística 

Foi utilizado o software SPSS for Windows, versão 16.0; SPSS Inc., Chicago, 

Illinois. Os resultados foram analisados através do teste exato de Fisher, e do teste do 

qui-quadrado de Pearson. O nível de significância considerado foi p < 0.05 O risco foi 

estimado utilizando-se Odds Ratio (OR) e o intervalo de confiança de 95%. Modelos de 
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regressão logística foram construídos e ajustados para potenciais fatores de confusão, 

tais como gênero e idade. 

 

 

 

 

Tabela 1: Primers usados na amplificação dos genótipos estudados 

Primer Sequência (5' - 3') Pares de base Referência 

vacA s1 - F ATGGAAATACAACAAACACAC 259 

Atherton et al., 1995 vacA s1 - R CTGCTTGAATGCGCCAAAC  

vacA s2 - F ATGGAAATACAACAAACACAC 286 

Atherton et al., 1995 vacA s2 - R CTGCTTGAATGCGCCAAAC  

vacA m1 - F GTAATGGTGGTTTCAACACC 290 

Atherton et al., 1995 vacA m1 - R TAATGAGATCTTGAGCGCT  

vacA m2 - F GGAGCCCCAGGAAACATTG 352 

Atherton et al., 1995 vacA m2 - R CATAACTAGCGCCTTGCAC  

vac i1 - F GTTGGGATTGGGGGAATGCCG 426 

Rhead et al., 2007 vac i1 - R TTAATTTAACGCTGTTTGAAG  

vac i2 - F GTTGGGATTGGGGGAATGCCG 432 

Rhead et al., 2007 vac i2 - R GATCAACGCTCTGATTTGA  

oipA - F GTTTTTGATGCATGGGATTT 401 

Kauser et al., 2005 oipA - R GTGCATCTCTTAGGCTTT  

iceA1 - F GTGTTTTTAACCAAAGTATC 247 

Peek et al., 1998 iceA1 - R CTATAGCCATTATCTTTGCA  

iceA2 - F GTTGGGTATATCACAATTTAT 

229/334 Peek et al., 1998 iceA2 - R TTTCCCTATTTTCTAGTAGGT 

babA2 -F CCAAACGAAACAAAAAGCGT 

271 Sheu et al., 2003 babA2 -R GCTTGTGTAAAAGCCGTCGT 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização dos pacientes estudados 

Foram analisadas amostras de biópsia gástrica de 183 pacientes infectados por 

H. pylori atendidos no Hospital Universitário Walter Cantídio. Sendo, 48 com câncer 

gástrico, 71 portadores de úlcera péptica e 64 portadores de gastrite. Do total dos 183 

pacientes, 88 (48,1%) eram do gênero masculino e 95 (51,9%) do gênero feminino 

(Gráfico 1).  

Gráfico1: Distribuição dos pacientes em função do gênero 

 

A idade dos pacientes estudados variou de 18 a 88 anos, com média de 52,8 + 

14,7 anos. O grupo foi dividido em indivíduos com idade de 45 anos ou menos e a partir 

de 46 anos, onde 54 pacientes (29,5%) tinham 45 anos os menos e 129 (70,5%) tinham 

46 anos ou mais (Gráfico 2).  

Dos pacientes com câncer gástrico, 29/48 (60.4%) eram do gênero masculino e 

19 (39.6%) do gênero feminino. A idade variou de 35 a 84 anos, com média de 59 + 

14,7 anos. Houve relação estatística significante dessa afecção com gênero masculino (p 

= 0.04) e não houve significância com a idade (p = 0.19). 

No grupo dos portadores de úlcera péptica, 49/71 (69.0%) tinham úlcera 

duodenal e 22/71 (31.0%) tinham úlcera gástrica. 34/71 (47.9%) eram homens e 37/71 

(52.1%) eram mulheres. A idade variou de 20 a 88 anos, com média de 52,5 + 12,5 

anos. Não houve relação estatística dessa afecção com o gênero (p = 0.96) nem com a 

idade (p = 0.20). 
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Com relação aos 64 portadores de gastrite, os achados endoscópicos 

evidenciaram que: 47 (73.4%) eram portadores de gastrite antral, 9 (14.1%) tinham 

gastrite corpal e 8 (12.5%) tinham pangastrite. 25/64 (39.1%) eram homens e 39/64 

(60.9%) eram mulheres. A idade variou de 18 a 75 anos, com média de 47,9 + 15,1 

anos. Não houve relação estatística dessa afecção com o gênero (p = 0.07) nem com a 

idade (p = 0.20). 

Os três grupos apresentaram equivalência com relação ao gênero e a faixa etária 

dos participantes, além de terem condições socioeconômicas similares, apresentando 

comportamentos sócio-culturais e higienodietéticos similares, caracterizando a 

distribuição homogênea das amostras. A caracterização dos grupos dos pacientes 

estudados com relação ao gênero e à idade estão na tabela 2. 

Gráfico 2: Distribuição dos pacientes por faixa etária 

F aixa etária

54 (29,5% )

129 (70,5% )

45 anos  ou
abaixo
Acima de 45
anos

 

 

Tabela 2: Caracterização dos pacientes, por grupos, quanto ao gênero e a idade.   

 Masculino n (%) Feminino n (%) valor de p 
Média de Idade 

(anos) 
valor de p 

Câncer Gástrico (n= 48) 29 (60.4%) 19 (39.6%) 0.04 59,0 + 14,7 0.19 

Úlcera péptica (n = 71) 34 (47.9%) 37 (52.1%) 0.96 52,5 + 12,5  0.20 

Gastrite (n= 64) 25 (39.1%) 39 (60.9%) 0.07 47,9 + 15,1 0.20 

 

4.2. Distribuição da expressão dos alelos do gene vacA 

Com relação aos alelos da sequência sinal do gene vacA: 131/183 (71,6%) das 

cepas expressaram o alelo s1; 29/183 (15,8%) expressaram  o alelo s2; 20/183 (10.9%) 

eram cepas mistas, com expressão de s1 e s2. 
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A prevalência dos alelos da região média do gene vacA nas cepas estudadas foi a 

seguinte: 160/183 (87,4%) expressaram o alelo m1; 11/183 cepas (6,0%) eram m2; 

10/183 (5.5%) das cepas eram mistas, apresentando alelos m1 e m2. 

A expressão da região intermediária do gene vacA foi: 75/183 (41,0%) das cepas 

eram i1; 29/183 (15,8%) cepas expressaram i2; 20/183 (10,9%) das cepas expressaram 

ambos os alelos i1 e i2. 

A expressão dos genótipos do gene vacA foi a seguinte: vacA s1m1 104/183 

(56,8%);  vacA s1m2 6/183 (3,2%);  vacA s2m1 26/183 (14,2%);  vacA s2m2 4/183 

(2,1%); vacA sx* 2/183 (1%).  

 4.3. Distribuição da expressão dos marcadores moleculares do H. pylori.  

Com relação aos marcadores de virulência das cepas de H. pylori foi encontrado o 

seguinte perfil nos 183 pacientes estudados: 75 (41%) cepas vacA i1; 29 (15,8%) vacA 

i2; 146 (79,8%) babA2; 81 (44,3%) oipA; 107 (58,5%) iceA1; 56 (30,6%) iceA2. 

No gráfico 3, observa-se à distribuição dos genótipos do H. pylori de acordo com 

as afecções estudadas nos 183 pacientes avaliados.  

No grupo dos pacientes com câncer gástrico observou-se que o genótipo mais 

frequente foi o babA2  35/48 (72,9%), seguido do gene iceA1; 31/48 (64,6%) e oipA 

18/48 (37,5%). 

 No grupo dos pacientes com Úlcera péptica o genótipo mais frequente foi o 

babA2  63/71 (88,7%), seguido do gene iceA1; 40/71 (56,3%) e oipA 31/71 (43,7%).  

 No grupo dos pacientes com Gastrite o genótipo mais frequente foi o babA2  

48/64 (75,0%), seguido do gene iceA1 e vaci1 36/64 (56,2%) e oipA 32/64 (50,0%). A 

distribuição da prevalência dos genótipos por grupos de pacientes estudados está no 

gráfico 3. 

4.4. Associação dos alelos vacA i1 e i2 com gênero dos pacientes e afecções 

estudadas 

O alelo vacA i1 esteve presente em 40,9% das cepas estudadas e o vacA i2 em 

15,8%.  

Não houve diferença significante entre a expressão de ambos os alelos com o 

gênero e a idade dos pacientes estudados. Houve associação significante entre o alelo 

vacA i1 e gastrite (p = 0.002) e relação inversa com câncer gástrico (p = 0.001). O alelo 

vacA i2 foi estatisticamente associado ao câncer gástrico (p = 0.003) e teve relação 

inversa com a gastrite (p = 0.03), como descrito na Tabela 3. 
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Gráfico 3: Distribuição dos genótipos do H. pylori nas afecções estudadas 
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Tabela 3: Variáveis associadas com os alelos vaci1 e vaci2 do H. pylori 

nos 183 pacientes estudados 

   

 vaci1 (n = 75) vaci2  (n = 29) 

 n p n p 

Gênero  

Masculino (n = 88) 35 
0.74 

17 
0.21 

Feminino (n = 95) 40 12 

Faixa Etária  

<45 anos (n = 54) 24 
0.53 

6 
0.25 

>45 anos (n = 129) 51 23 

Afecções Gástricas  

Gastrite (n = 64) 36 0.002 5 0.03 

Úlcera péptica (n = 71) 29 0.97 10 0.61 

Úlcera gástrica (n = 22) 9 0.99 3 0.76 

Úlcera duodenal (n = 49) 20 0.97 7 0.72 

Câncer gástrico (n = 48) 10 0.001 14 0.003 

 

4.5. Associações das combinações alélicas do gene vacA com as afecções gástricas.  

Na associação dos alelos do gene vacA com as diferentes afecções gástricas 

observou-se associação entre os genótipos vacA s1m1i1 com o grupo de câncer gástrico 
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(p = 0.02) e gastrite (p = 0.001). Também houve significância entre o genótipo vacA 

s1m1i2 com câncer gástrico (p = 0.001) e gastrite (p = 0.03). Encontrou-se também 

associação entre cepas com genótipo misto de vacA  e os grupos de úlcera péptica (p = 

0.03) e gastrite (p = 0.006). Os resultados da associação dos genótipos vacA com as 

afecções gástricas estudadas estão na tabela 4. 

Tabela 4: Associação das combinações alélicas de vacA com as afecções gástricas 

           

Alelos  Câncer gástrico  Úlcera péptica  Gastrite  

  n = 48 (%) p   n = 71 (%) p   n = 64 (%) p   

vacA s1m1i1  
 

6 (12,5%) 0.02  15 (21,1%) 0.32  25 (39,1%) 0.001  

vacA s1m1i2   10 (20,8%) 0.001  5 (7,0%) 0.40  2 (3,1%) 0.03  

vacA s1m2i1 
 

1 (2,1%) 0.44  - -  1 (1,6%) 0.65  

vacA s1m2i2  - -  2 (2,8%) 0.07  - -  

vacA s2m1i1  - -  7 (9,8%) 0.08  4 (6,2%) 0.92  

vacA s2m1i2  1 (2,1%) 0.75  2 (2,8%) 0.95  2 (3,1%) 0.81  

vacA s2m2i1  - -  - -  - -  

vacA s2m2i2  - -  1 (1,4%) 0.21  - -  

vacA misto  12 (25,0%) 0.62  22 (31,0%) 0.03  7 (10,9%) 0.006  

 

4.6. Associação dos genótipos vacA com os demais genótipos estudados  

Observou-se associação entre o genótipo vacA s1m1i1 e os genes oipA (p = 0.01) 

e iceA1 (p = 0.005). Também observou-se relação de cepas com genótipo misto de 

vacA e o gene oipA (p = 0.01). O cruzamento entre os genótipos está na tabela 5. 

Tabela 5: Associação dos alelos vacA com os genotipos babA2, oipA e iceA do H. pylori. 

             

Alelos  babA2   oipA   iceA1  iceA2 

  n p   n p   n p   n p  

vacA s1m1i1 (n = 46)  36 0.77  28 0.01  35 0.005  11 0.25 

vacA s1m1i2 (n = 17)  14 0.78  6 0.43  7 0.13  6 0.66 

vacA s1m2i1 (n = 2)  1 0.29  2 0.11  1 0.81  1 0.55 

vacA s1m2i2 (n = 2)  2 0.47  1 0.87  1 0.81  1 0.55 
vacA s2m1i1 (n = 11)  11 0.08  7 0.18  6 0.78  5 0.27 
vacA s2m1i2 (n = 5)  3 0.26  4 0.10  2 0.39  2 0.64 
vacA s2m2i1 (n = 0)  - -  - -  - -  - - 
vacA s2m2i2 (n = 1)  1 0.61  1 0.37  1 0.40  - - 
vacA misto (n = 41)   32 0.75   25 0.01   26 0.47   13 0.86 
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4.7. Associação do gene babA2 com gênero e as afecções estudadas 

 Do total de cepas dos pacientes estudados, 79.8% expressaram o gene babA2. 

Não houve diferença significante entre a expressão do gene babA2 com o gênero (p = 

0.77) e a idade (p = 0.71) dos pacientes estudados. Houve associação significante entre 

o genótipo babA2 e a doença ulcerosa péptica - DUP (p = 0.01), como descrito na 

Tabela 6. 

Tabela 6: Variáveis associadas com o genótipo babA2 do H. 

pylori nos  183 pacientes esudados 

  

 babA2 (n = 146) 

 n p 

Gênero  

Masculino (n = 88) 71 
0.77 

Feminino (n = 95) 75 

Faixa Etária  

<45 anos (n = 54) 44 
0.71 

>45 anos (n = 129) 102 

Afecções Gástricas  

Gastrite (n = 64) 48 0.23 

Úlcera péptica (n = 71) 63 0.01 

Úlcera gástrica (n = 22) 20 0.16 

Úlcera duodenal (n = 49) 43 0.1 

Câncer gástrico (n = 48) 35 0.16 

 

 

 

4.8. Prevalência e associação do gene oipA com as variáveis estudadas 

O gene oipA esteve expresso em 44,3% do total de cepas estudadas. Não houve 

significância da presença do gene oipA com o gênero (p = 0.77)  e com as afecções 

gástricas. No entanto, houve associação significante deste gene com a faixa etária 

superior a 45 anos (p = 0.008). Os dados sobre o gene oipA estão descritos na Tabela 7.  
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Tabela 7: Variáveis associadas com o genótipo oipA do 

H. pylori nos 183 pacientes estudados 

  

 oipA (n = 81) 

 n p 

Gênero  

Masculino (n = 88) 38 
0.77 

Feminino (n = 95) 43 

Faixa Etária  

<45 anos (n = 54) 32 
0.008 

>45 anos (n = 129) 49 

Afecções Gástricas  

Gastrite (n = 64) 32 0.25 

Úlcera péptica (n = 71) 31 0.89 

Úlcera gástrica (n = 22) 7 0.21 

Úlcera duodenal (n = 49) 24 0.43 

Câncer gástrico (n = 48) 18 0.27 

 

 

4.9. Prevalência e associação dos genes iceA1 e iceA2 com as variáveis estudadas 

Das cepas estudadas, 107/183 (58,5%) expressaram o gene iceA1 e 56/183 

(30,6%) expressaram o gene iceA2. Não houve diferença significante entre a expressão 

dos genes iceA1 e iceA2 com o gênero e a idade dos pacientes estudados. Também não 

houve associação do gene iceA1 com as afecções estudadas. Houve associação 

significante entre o gene iceA2 e a doença ulcerosa péptica - DUP (p = 0.03; O.R: 2,70; 

95% I.C: 1,17-6,42) nos pacientes estudados. Todos os dados acerca dos genes iceA1 e 

iceA2 estão descritos na Tabela 8.  

 

4.10. Relação ajustada e não-ajustada entre os genótipo vacA i1, vacA i2 e as 

afecções gástricas 

 A relação não ajustada demonstrou associação significativa entre o alelo vacA i1 

e gastrite (p = 0.002; O.R: 2,64; 95% I.C: 1,41-4,93), não permanecendo associado na 

análise multivariada (p = 0.23; O.R: 1,71; 95% I.C: 0,71-4,09). O câncer gástrico foi 

inversamente associado ao alelo vacA i1 (p = 0.001; O.R: 0,28; 95% I.C: 0,13-0,61), 
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permanecendo inversamente associado, após análise multivariada, ajustando para idade, 

gênero e a presença do genótipo vacA s1m1 (p = 0.02; O.R: 0,29; 95% I.C: 0,09-0,93).  

 O alelo vacA i1 encontrou-se associado com gastrite, quando comparado 

individualmente com o grupo de doença úlcera péptica (DUP) na analise não-ajustada (p 

= 0.02; O.R: 2,51; 95% I.C: 1,14-5,54) e  ajustada (p = 0.02; O.R: 2,62; 95% I.C: 1,16-

5,91). 

O alelo vacA i2 mostrou associação significante com o câncer gástrico nas 

analises não ajustadas (p = 0.003; O.R: 3,29; 95% I.C: 1,45-7,49) e ajustadas (p = 

0.008; O.R: 3,23; 95% I.C: 1,36-7,66).  A relação não ajustada entre o alelo vacA i2 e 

as afecções gástricas evidenciou associação inversa desse alelo com gastrite (p = 0.02; 

O.R: 0,33; 95% I.C: 0,12-0,93). Após análise multivariada, ajustando a relação com 

idade, gênero e o genótipo vacA s1m1, o alelo vacA i2  não permaneceu associado 

inversamente com gastrite (p = 0.06; O.R: 0,38; 95% I.C: 0,13-1,06). 

A combinação vacA s1m1i1 e s1m1i2 mostraram relação com as afecções 

estudadas. Os dados das relações uni e multivariada entre os alelos vacA i1 e i2 e as 

afecções gástricas estão na tabela 9.   

 

Tabela 8: Variáveis associadas com genótipos iceA1 e iceA2 do H. pylori nos 

183  pacientes estudos 

   

 iceA1 (n = 107) iceA2 (n = 56) 

 n p n p 

Gênero   

Masculino (n = 88) 18 
0.65 

29 
0.5 

Feminino (n = 95) 13 27 

Faixa Etária  

<45 anos (n = 54) 35 
0.26 

15 
0.59 

>45 anos (n = 129) 72 41 

Afecções Gástricas  

Gastrite (n = 64) 36 0.65 16 0.22 

Úlcera péptica (n = 71) 40 0.64 28 0.03 

Úlcera gástrica (n = 22) 11 0.39 9 0.26 

Úlcera duodenal (n = 49) 29 0.91 19 0.14 

Câncer gástrico (n = 48) 31 0.31 12 0.32 
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Tabela 9: Relação ajustada e não ajustada entre os Genótipos vaci1 e vaci2 e as Afecções Gástricas  

                      

  vaci1   

      Univariada  Mutivariada 

Afecções  
vaci1       

(n= 75) 
 OR 

IC                         

(95%) 
P  OR 

IC                         

(95%) 
P 

Gastrite  36  2,64 1,41 - 4,93 0.002  1,71 0,71 - 4,09 0.23 

Câncer Gástrico  10  0,28 0,13 - 0,61 0.001  0,29 0,09 - 0,93 0.04 

Gastrite vs DUP    2,51 1,14 - 5,54 0.02  2,62 1,16 – 5,91 0.02 

           

  vaci2  

  Univariada   Mutivariada 

Afecções  
vaci2       

(n= 29) 
 OR 

IC                         

(95%) 
P  OR 

IC                         

(95%) 
P 

Gastrite  5  0,33 0,12 - 0,93 0.02  0,38 0,13 - 1,06 0.06 

Câncer Gástrico   14   3,29 1,45 - 7,49 0.003   3,23 1,36 - 7,66 0.008 

Gastrite vs DUP    0,66 0,19 – 2,25 0.85  0,73 0,21 – 2,58 0.62 

 

4.11. Relação ajustada e não-ajustada entre os genótipo babA2 e iceA2 nas 

afecções gástricas 

A relação não ajustada demonstrou associação significativa entre o genótipo 

babA2 e úlcera péptica (p = 0.01; O.R: 2,75; 95% I.C: 1,18-6,45). Não houve 

associação significativa entre o gene babA2 com câncer gástrico ou gastrite. Após 

análise multivariada, ajustando as associações com idade, gênero e vacA s1m1, o gene 

babA2 permaneceu associado com úlcera péptica (p = 0.02; O.R: 2,75; 95% I.C: 1,16-

6,51), quando comparou-se com os grupo de pacientes com câncer gástrico e gastrite. 

O gene babA2 permaneceu significativamente associado com úlcera péptica, 

quando comparado individualmente com o grupo de gastrite na análise não-ajustada (p 

= 0.03; O.R: 2,62; 95% I.C: 1,04-6,64)  e  ajustada (p = 0.04; O.R: 2,65; 95% I.C: 1,03-

6,84). As associações do gene babA2 com as relações univariada e multivariada estão 

demonstradas na tabela 10. 

O gene iceA2 apresentou associação com úlcera péptica na analise não ajustada 

(p = 0.03; O.R: 1,95; 95% I.C: 1,03-3,70), perdendo significância estatística na análise 

ajustada (p = 0.10; O.R: 1,71; 95% I.C: 0,89-3,32). 
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Tabela 10: Relação ajustada e não ajustada entre os genótipo babA2 e iceA2 e as Afecções Gástricas. 

                      

  babA2 

      Univariada  Mutivariada 

Afecções  

babA2       

(n= 

146) 

 OR 
IC                         

(95%) 
p  OR 

IC                         

(95%) 
p 

Úlcera Péptica  63   2,75 1,18 - 6,43 0.01  2,75 1,16 - 6,51 0.02 

Gastrite vs DUP    2,62 1,04 -6,64 0.03  2,65 1,03 - 6,84 0.04 

           

  iceA2 

  Univariada   Mutivariada 

Afecções  
iceA2       

(n= 56) 
 OR 

IC                         

(95%) 
p  OR 

IC                         

(95%) 
p 

Úlcera Péptica  28   1,95 1,03 - 3,70 0.03   1,71 0,89 - 3,32  0.10 

Gastrite vs DUP    1,95 0,93 - 4,09 0.07  1,81 0,84 - 3,87 0.12 
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Figura 1: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo i1 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se:  
Poços – Amostras 

1.DNA Ladder 

2.Controle positivo (PU0584) 

3.PG1623 – vac i1 

4.PG1721 –  negativo 

5.PG2607 – vac i1 

6.PG2609 – negativo 

7.PG2610 – negativo 

8.PG2613 – negativo 

9.PG2614 – vac i1 

10.PG2617 – vac i1 

11.PG2618 – vac i1 

12.PG2630 – vac i1 

13.PG2632 – negativo 

14.PG2637 – vac i1 

15.PG2642 – negativo 

16.PG2643 – vac i1 

17.PG2644 – vac i1 

18.PG2651 – vac i1 

19.PG2654 – vac i 1 

20.Controle negativo 
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Figura 2: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo i2 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

Poços – Amostras 

1.DNA Ladder 

2.Controle positivo (PU0584) 

3.PG1623 – negativo 

4.PG1721 –  negativo 

5.PG2607 – negativo 

6.PG2609 – negativo 

7.PG2610 – vac i2 

8.PG2613 – negativo 

9.PG2614 – vac i2 

10.PG2617 –  

11.PG2618 –  

12.PG2630 –  

13.PG2632 – vac i2 

14.PG2637 – vac i2 

15.PG2642 – negativo 

16.PG2643 – vac i2 

17.PG2644 – vac i2 

18.PG2651 – negativo 

19.PG2654 – negativo 

20.Controle negativo 
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Figura 3: Gel de Agarose para visualização das bandas do gene babA2. 

 
Da esquerda para a direita tem-se: 

Poços – Amostras 

1.DNA Ladder 

2.Controle positivo (PU0584) 

3.PG1623 – babA2 

4.PG1721 – babA2 

5.PG2607 – babA2 

6.PG2609 – babA2 

7.PG2610 – negativo 

8.PG2613 – babA2 

9.PG2614 – babA2 

10.PG2617 – negativo 

11.PG2618 - negativo 

12.PG2630 – babA2 

13.PG2632 – negativo 

14.PG2637 – babA2 

15.PG2642 – negativo 

16.PG2643 – negativo 

17.PG2644 – babA2 

18.PG2651 – negativo 

19.PG2654 – babA2 

20.Controle negativo 
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Figura 4: Gel de Agarose para visualização das bandas do gene oipA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

Poços – Amostras 

1.DNA Ladder 

2. Controle positivo (PG2658) – oipA 

3.PG2659 – negativo 

4.PG2668 – oipA 

5.PG2669 – oipA 

6.PG2676 – negativo 

7.PG2678 – oipA 

8.PG2679 – negativo 

9.PG2681 – oipA 

10. Controle negativo 
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Figura 5: Gel de Agarose para visualização das bandas dos genes iceA1 e iceA2. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

Poços – Amostras 

2.PC071- negativo 

3.PC078 – negativo 

4.PC080 – iceA1 

5.PC084 – negativo 

6.PC085 – negativo 

7.PC086 – negativo 

8.PU0584 – iceA2 

9.PU0593 – iceA2 

10.PU0616 – iceA1 

11.PU0628 -  negativo 

12.PU0648 – iceA1/iceA2 

13.PU0674 – negativo 

14.PU0681 – negativo 

15.PU0698 – iceA2 

16.PU0720 – iceA2 

17.PU0734 – iceA2 

18.PU0737 – negativo 

19.Controle positivo (PU0746) – iceA1 

20.Controle negativo 
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5. DISCUSSÃO 

Neste estudo, foram avaliados cinco sítios genotípicos do H. pylori: o gene vacA e 

seus alelos, o gene babA2, o gene oipA e os genes iceA1 e iceA2, que, segundo 

literatura prévia, desempenham algum papel na patogênese das principais afecções 

gástricas (PORDZORSKI et al., 2003; ERZIN et al., 2006;  BEN MANSOUR et al., 

2010). 

Foi analisado o perfil genotípico de 183 cepas de H. pylori, oriundas de 64 

pacientes portadores de gastrite, 71 portadores de úlcera péptica e 48 portadores de 

câncer gástrico.  

O gene vacA e seus alelos é um dos marcadores de virulência do H. pylori mais 

estudados e, neste estudo, a sequência sinal do gene vacA esteve presente em todas as 

cepas analisadas. O alelo vacA s1 foi o mais prevalente, sendo encontrado em 71,6% 

das cepas. A presença desse alelo indica um maior potencial patogênico pela expressão 

da citotoxina vacuolizante (VacA) ativa. A prevalência de cepas com a sequência sinal 

s2 do vacA foi de 17,5%, esse alelo indica uma menor propensão de expressão da 

proteína VacA. Também foi encontrado em 10,9% das cepas, a expressão de ambos os 

alelos (s1 e s2). Este achado sugere colonização por mais de um tipo de cepa ou um 

polimorfismo genético de uma mesma cepa, a presença de cepas com alelos mistos é 

relatada em outros estudos (DE FRANCESCO, 2009). 

A prevalência de cepas vacA s1 varia muito nas diversas regiões geográficas do 

planeta, sendo de 48 a 89% na Europa, 57 a 68 % nas Américas e de 100% no leste 

asiático (ATHERTON , 1995; RUDI et al.,1998; WARBURTON et al., 1998; MAEDA 

et al., 1998; ALARCÓN et al., 1999; YAMAOKA , 1999; FAUNDEZ et al.,2002; 

ZAMBON et al., 2003). Hosseini et al. (2012), em uma revisão sistemática realizada no 

Irã, encontraram uma prevalência dos alelos da sequência sinal similar a encontrada no 

presente estudo, onde vacA s1 estava presente entre 63% e 81% das cepas estudadas 

naquele país, com uma prevalência média de 73% de cepas s1. Markovska et al. (2011), 

em estudo dos genótipos do H. pylori circulantes na Bulgária, achou prevalência de 

81,2% . Já Erzin et al. (2006), em estudo conduzido na Turquia com pacientes 

dispépticos, encontraram 89% de prevalência de cepas vacA s1, esse valor subiu para 

98% em estudo conduzido na Nigéria em pacientes com úlcera duodenal (SMITH et al., 

2002).  
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No Brasil, a prevalência de cepas vacA s1 varia de acordo com a região estudada. 

Estudos recentes mostraram uma prevalência que varia de 59% no estado do Paraná e 

chega a 79% e 95% no estado do Pará (COGO et al., 2011; SILVA JÚNIOR et al., 

2013). No estado do Ceará, a alta prevalência de cepas vacA s1 já foi relatada pelo 

grupo de pesquisa vinculado a este trabalho com outro grupo de pacientes e apresentou-

se equivalente em crianças assintomáticas de uma comunidade urbana de Fortaleza 

(81,8%) e em pacientes portadores de câncer gástrico (83,3%), demonstrando o alto 

potencial patogênico das cepas de H. pylori circulantes nessa região (CAVALCANTE 

et al., 2012; GONÇALVES et al., 2013)  

A prevalência de cepas vacA s2 foi de 17,5% nas cepas estudadas, achado similar 

ao encontrado por este grupo em indivíduos infectados assintomáticos (18,2%) e em 

portadores de gastrite (18,4%) em Fortaleza. Essa prevalência é também similar a 

encontrada por Markovska et al. (2011), na Bugária (18,8%) e Erzin et al. (2006), na 

Turquia (11%). No entanto, a prevalência de cepas vacA s2 também é muito distinta nas 

diversas partes do mundo, podendo variar de 11% a 51% na Europa, de 16% a 48% nas 

Américas e de 20% a 32% no Irã (ATHERTON , 1995; RUDI et al.,1998; 

WARBURTON et al., 1998; ALARCÓN et al., 1999; FAUNDEZ et al.,2002; 

ZAMBON et al., 2003; HOSSEINI et al., 2012). No Brasil, a prevalência de vacA s2 

varia de 2% no Pará a 41% no Paraná, (COGO et al., 2011; SILVA JÚNIOR et al., 

2013). 

A expressão de cepas com múltiplos arranjos do gene vacA explica-se, pelo 

menos em parte, pela grande possibilidade de que um mesmo indivíduo possa ser 

infectado por mais de um tipo de cepa, havendo troca plasmidial entre elas, o que gera 

um  polimorfismo genético. No presente estudo, a prevalência de cepas com múltiplos 

alelos do gene vacA foi de 10,9%, que é concernente com o encontrado no Brasil por 

Ashour et al. (2002), com prevalência de 13% de cepas híbridas. Bem como, em alguns 

estudos na Europa e na Ásia, com taxas de 11% na Holanda (VAN DOORN et al., 

1998) e 18% na Coréia (KIM et al., 2001).  

Estudos mostram que a prevalência de cepas com genótipo vacA misto é alta em 

países em desenvolvimento e baixa nos países desenvolvidos, fato esse confirmado nos 

estudos de Tanih et al. (2010), na África do Sul, que acharam prevalência de 46% de 

cepas com genótipo vacA misto e Morales-Espinosa et al. (1999), no México, 

encontraram 85% de cepas híbridas de vacA. Esta diferença, entre os diversos países, se 
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dá por conta das diferentes condições socioeconômicas, higienodietéticas e ambientais 

entre eles, o que favorece a multicolonização como é o caso dos países em 

desenvolvimento. No entanto, o Brasil, mesmo sendo um país em desenvolvimento, 

apresenta baixas taxas de infecção por cepas de H. pylori de múltiplo genótipo, de 

acordo com os dados apresentados neste estudo e por Ashour et al. 

Com a recente descrição da região intermediária do gene vacA, denominada vac i, 

faz-se necessário um estudo da correlação desse alelo com a patogenicidade do H. 

pylori. Neste estudo, o alelo da região intermediária do gene vacA mais prevalente foi o 

vacA i1, que estava presente em 41% das cepas analisadas.  

A prevalência do alelo vacA i1 encontrada neste estudo foi similar à relatada na 

Itália por Basso et al. (2008), onde 42,7% das cepas estudadas expressaram este alelo. 

Chung et al. (2010), também relatou uma prevalência de 46,7% de vacA i1, similar a do 

presente estudo em cepas analisadas no Uruguai em um estudo multicêntrico. No 

entanto, as prevalências achadas nos outros centros participantes do referido estudo foi 

diferente, sendo de 22,9% na Turquia, 80% nos Estados Unidos e 93,3% na China, e 

Jones et al. (2011), relatou uma prevalência de 95% de vacA i1 em cepas estudadas na 

Coréia do Sul . Já Markovska et al. (2011), relatam 64,1% de prevalência de vacA i1 na 

Bulgária. Essa diversidade de dados denota a variedade de expressão desse alelo.  

O alelo vacA i2 foi expresso em 15,8% de todas as cepas, percentual similar ao 

encontrado por Chung et al. (2010), em seu estudo multicêntrico, nos Estados Unidos 

(20%), e diferente dos demais centros, onde no Uruguai a prevalência de vacA i2 foi de 

50%, na Turquia de 42,9% e na China de 3,3%. Resultado discrepantes também 

esboçam as prevalências de vacA i2 achadas por Basso et al. (2008), na Itália (64%), 

Markovska et al. (2011), na Bulgária ( 35,9%) e Jones et al. (2011), na Coréia do Sul 

(3,6%). 

Das cepas analisadas neste estudo, 10,9% delas expressaram os dois alelos vacA 

i1e i2. Os estudos anteriores não consideraram as cepas mistas em suas análises, não 

havendo assim base de comparação para esse tipo de expressão desse alelo.  

O alelo vacA i1 teve associação significante com gastrite e foi relacionado 

inversamente com o câncer gástrico. Resultado em concordância com achado por Basso 

et al. (2008), na Itália, onde vacA i1 teve relação significativa com gastrite, 

especialmente com pangastrite (p = 0.02). No entanto, os resultados desse estudo não 

apresentam similaridade com os de Basso et al. (2008), no tocante às demais afecções 
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estudadas, pois o estudo italiano mostra associação positiva de vacA i1 com câncer e 

úlcera. Markovska et al. (2011), também descreve significância desse alelo com úlcera 

na Bulgária. Rhead et al. (2007), no primeiro estudo sobre o alelo vacA i também 

demonstrou relação de vacA i1 com câncer, dado que não foi comprovado no presente 

estudo. Jones et al. (2011), não encontrou nenhuma associação desse alelo com 

nenhuma afecção estudada (gastrite, úlcera ou câncer gástrico). 

O alelo vacA i2, apresentou relação estatisticamente significante com o câncer 

gástrico. Diferentemente do que é relatado nos estudos anteriores (RHEAD et al., 2007; 

BASSO et al., 2008 ; CHUNG et al., 2010; MARKOVSKA et al., 2011 ; JONES et al., 

2011, FERREIRA et al., 2012).  

Por ser um marcador genético do H. pylori recentemente descrito, existem poucos 

estudos sobre a região intermediária do gene vacA e as pesquisas conduzidas sobre o 

mesmo apenas sugerem o papel dele como marcador de virulência da bactéria, havendo 

somente um estudo com diversas populações e com número pequeno de amostras 

analisadas. No Brasil não há nenhum estudo prévio sobre o vacA i, portanto, assume 

importância a busca de informações sobre esse alelo no tocante ao seu papel na 

patogênese das doenças gástricas e sua provável correlação com os demais marcadores 

genéticos nas cepas circulantes no Brasil, principalmente em regiões de alta prevalência 

da infecção pelo H. pylori e das afecções gástricas a ela relacionadas.  

A adesão do H. pylori às células do epitélio gástrico é uma etapa importante no 

desenvolvimento das afecções gástricas e a proteína de adesão bacteriana codifica pelo 

gene babA2, desempenha papel fundamental nesse processo.  

Neste estudo, 79,8% das cepas analisadas expressaram o gene babA2. Essa 

prevalência é similar à encontrada por Torres et al. (2009), que analisou 130 cepas 

advindas de pacientes dispépticos em Cuba, onde 82,3% das cepas expressaram o gene 

babA2. Olfat et al. (2005), em estudo multicêntrico realizado em quatro países da 

Europa, achou variação na prevalência deste genótipo, com percentuais de 88% na 

Alemanha, 71% na Suécia, 63% em Portugal e 40% na Finlândia, e Erzin et al. (2006), 

relatou uma prevalência de 53,8% de babA2 na Turquia. 

A prevalência desse marcador também varia na Ásia, com achados de 80 a 100% 

na China e no Japão (MIZUSHIMA et al., 2001; YU et al., 2002; SHEU et al., 2003), 

92% na Tailândia (CHOMVARIN et al., 2008) e uma baixa prevalência de 36,1%, 

relatada na Coréia por Kim et al. (2001). A ocorrência mais baixa desse marcador é 
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relatada por Paniagua et al. (2009), que achou apenas 21,7% de frequência desse gene 

em 143 portadores de gastrite crônica estudados no México. 

No Brasil, Oliveira et al. (2003), em estudo conduzido no estado de Minas Gerais, 

na região Sudeste, encontraram uma prevalência de 46,1%. Já Mattar et al. (2005), 

encontraram 69,3% de presença de babA2, em São Paulo. Em estudo mais recente, na 

região Sul do país, Ramis et al. (2013), encontraram 56,1% de prevalência desse 

marcador, valores mais baixos aos encontrados no presente estudo. 

No presente estudo, o alelo babA2 teve maior prevalência no grupo de portadores 

de úlcera péptica (88,7%) e foi relacionado significantemente com essa afecção, tanto 

na análise univariada quanto na multivariada, e não houve relação desse marcador com 

gastrite e câncer gástrico. Esse achado está em consonância com os achados de Torres et 

al. (2009),  em Cuba, que acharam uma alta prevalência (93,5%) e forte relação desse 

genótipo com a úlcera e, especialmente, com a úlcera gástrica. Olfat et al. (2005), em 

seu estudo multicêntrico avaliando doença ulcerosa péptica e gastrite, também acharam 

relação significante do marcador babA2 com úlcera na Alemanha e em Portugal. No 

entanto, não houve relação significante do mesmo com úlcera na Suécia e Finlândia, e o 

gene babA2 não foi associado à gastrite em nenhum desses países. 

Nos estudos asiáticos, embora haja uma alta prevalência de cepas babA2 naquele 

continente, não há correlação deste marcador com as afecções gástricas na maioria dos 

estudos realizados (MIZUSHIMA et al., 2001; YU et al., 2002; SHEU et al., 2003; 

CHOMVARIN et al., 2008), bem como também não foi encntrada relação de 

significância no estudo de Paniagua et al. (2009), no México. 

No Brasil, os achados são diversos com relação ao babA2. O primeiro estudo 

sobre esse genótipo, conduzido por Oliveira et al. (2003), com 208 portadores de 

gastrite, úlcera duodenal e câncer gástrico, acharam uma relação de significância desse 

marcador com a úlcera duodenal e com o câncer gástrico, tanto em análise univariada 

como em análise multivariada. Diferentemente desse estudo, onde não foi encontrada 

associação com o câncer gástrico e com úlcera duodenal isoladamente. No entanto, no 

estudo de Mattar et al. (2005), com 150 pacientes com úlcera péptica, não encontrou 

relação de babA2 com essa afecção e mostrou relação significante desse gene somente 

com portadores do gênero masculino, dados diferentes dos encontrados no presente 

estudo. Os estudos relatados acima foram realizados na região Sudeste do Brasil. Na 

região Sul do país, Ramis et al. (2013), estudaram 57 pacientes portadores de gastrite e 
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também não encontraram relação do genótipo babA2 com essa afecção, similarmente ao 

encontrado no presente estudo com relação aos portadores da mesma afecção. 

Das cepas analisadas, 44,3% expressaram o gene oipA por PCR. Este achado é 

semelhante ao encontrado por Dabiri et al. (2009), em estudo realizado no Irã com 124 

pacientes portadores das principais afecções gástricas, onde encontraram uma 

prevalência de 49,0% de expressão do gene oipA.  Matteo et al. (2010), em estudo 

conduzido na Argentina, analisaram 229 cepas oriundas de pacientes com gastrite , e a 

prevalência encontrada do gene oipA funcional foi de 59.4%.  

No entanto, outros estudos acharam uma prevalência maior que a encontrada 

neste, como a relatada por Ben Mansour et al. (2010), na Tunísia, analisando 281 cepas 

provenientes de pacientes com gastrite e úlcera péptica, onde foi achada uma 

prevalência de 90.8% (2010). Em outro estudo realizado na Bulgária, com 70 pacientes, 

a prevalência de cepas com gene oipA funcional foi de 81.0% (MARKOVSKA et al., 

2011). 

Com relação à associação entre genótipos, houve associação significante com o 

alelo vacA s1 e o gene oipA. Não houve relação do gene oipA com os genótipos do 

gene vacA (s1m1, s1m2 , s2m1). A relação da expressão do alelo vacA s1 com o gene 

oipA é concernente com a que é relatada em estudos anteriores (YAMAOKA et al., 

2002; BEN MANSOUR et al., 2010, MARKOVSKA et al., 2011). 

No presente estudo, ao avaliar-se a correlação das afecções gástricas com a 

expressão do marcador oipA, não foi encontrada significância estatística entre a 

expressão de oipA e as doenças estudadas. Este resultado está de acordo com os 

achados por Dabiri et al. (2009), no Irã, em estudo com pacientes portadores de gastrite, 

úlcera péptica e câncer gástrico, onde não foi observada relação significante entre oipA 

e as afecções gástricas. O que difere do encontrado no estudo de Ben Mansour et al. 

(2010), conduzido na Tunísia, onde foi encontrada uma alta prevalência de oipA+ nas 

gastrites, 95.3% (186/195) com significância estatística. Diferentemente de outros 

estudos que mostraram uma relação significativa entre cepas oipA positivo e úlcera 

péptica (YAMAOKA et al., 2002, MARKOVSKA et al., 2011). Nenhum estudo prévio 

associou a presença de oipA ao câncer gástrico, de acordo com os dados também 

achados neste estudo. 
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Não há nenhum estudo analisando o gene oipA e as possíveis relações deste com 

as principais afecções gástricas nas cepas de H. pylori circulantes no Brasil. 

O gene iceA1 esteve presente em 58,5% das cepas analisadas no presente estudo. 

Em estudo multicêntrico em quatro países, Yamaoka et al. (1999), encontraram 

prevalência de 48,8%, e Chomvarin et al.(2008), 45,5% na Tailândia, que são 

prevalências aproximadas a do presente estudo. No entanto, a maioria dos estudos 

anteriores, relata uma prevalência maior desse genótipo no Brasil e no mundo. Gatti et 

al. (2006), em estudo no estado de São Paulo, encontraram prevalência de 92,3% de 

iceA1. Erzin et al. (2006),  relatam 74,7% na Turquia, Kim et al., encontraram 84,2% na 

Coréia e Smith et al. (2002),  encontraram 90,2% na  Nigéria. 

Não foram encontradas associações desse genótipo com as afecções gástricas 

estudadas, o que concerne com o relatado em outros estudos, mostrando que iceA1 não 

é um marcador de virulência do H. pylori (YAMAOKA et al., 1999; KIM et al., 2001; 

SMITH et al, 2002). Diferentemente do que foi relatado por Erzin et al. (2006), na 

Turquia e Wu et al. (2006), em Taiwan, que acharam relação de iceA1 com o câncer 

gástrico, esses dois países têm uma alta incidência de casos de câncer gástrico, como é o 

caso da região do presente estudo. 

O gene iceA2 foi expresso em 30,6% das cepas estudadas, similarmente ao 

relatado por Chomvarin et al.(2008), que encontraram 33,1% de cepas iceA2 na 

Tailândia e Yamaoka et al. (1999), que encontraram 33,3% de prevalência geral no seu 

estudo multicêntrico, e relatam também uma maior prevalência deste genótipo nos 

países da América estudados (E.U.A e Colômbia). Erzin et al. (2006), relataram 25,3%, 

na Turquia e Smith et al.(2002), somente 7,3%, na Nigéria. 

Neste estudo, iceA2 mostrou associação significante com úlcera péptica na análise 

univariada. Porém, a significância não se manteve na análise multivariada, o que não 

confirma a relação de virulência desse genótipo. A maioria dos demais estudos também 

não mostrou relação significante com as afecções avaliadas no presente estudo 

(YAMAOKA et al., 1999; SMITH et al, 2002; ERZIN et al., 2006; CHOMVARI et al., 

2008). 

Existem poucos estudos da prevalência de expressão dos genótipos babA2 e iceA 

e ainda não há estudos sobre os alelos vacA i1 e vacA i2 e o gene oipA no Brasil. 

Estudos prévios realizados na região Nordeste, apontam que o padrão de cepas de H. 

pylori circulantes nessa região é diferente do resto do país (QUEIROZ et al., 2010; 
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CAVALCANTE et al., 2012; GONÇALVES et al., 2013). Daí a importância de um 

mapeamento desse perfil genético de virulência das cepas circulantes de H. pylori e o 

estabelecimento e sua associação com os principais desfechos clínicos oriundos da 

infecção por essa bactéria, principalmente por conta da alta prevalência de câncer 

gástrico na região estudada. 

Além do limitado número de estudos com relação à prevalência dos genótipos que 

podem conferir potencial virulência às cepas de H. pylori, pouco ainda se sabe da 

associação desses genótipos com as principais afecções gástricas no Norte e Nordeste 

do Brasil, daí a importância da ampliação dos estudos sobre as cepas circulantes nas 

diferentes regiões do Brasil, tendo em vista tratar-se de uma área de alta prevalência de 

câncer gástrico. 

Estudos realizados em diversas regiões do mundo têm tentado aprofundar o 

conhecimento sobre os genótipos das cepas de H. pylori e têm aberto perspectivas de 

maior entendimento dos mecanismos de sobrevivência, adaptação e virulência dessa 

bactéria. Estudos futuros mais aprofundados na expressão e interação molecular desses 

marcadores são necessários para o estabelecimento de parâmetros de prevenção e 

tratamento seguros e eficazes no que concerne às doenças advindas da colonização 

crônica pelo H. pylori. 
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6. CONCLUSÃO 

1. Observou-se alta prevalência dos genótipos previamente relatados como 

marcadores de virulência do H. pylori, especialmente, babA2 e vacA i1. 

2. O gene oipA foi mais prevalente em pacientes infectados acima de 45 anos e foi 

associado à essa faixa etária. Para os demais genótipos analisados, não houve 

significância destes com o gênero e a idade dos pacientes estudados.  

3. Houve associação significante entre o alelo vacA i1 e gastrite, entre o alelo 

vacA i2 e câncer gástrico e do gene babA2 com doença ulcerosa péptica.  

4. Observou-se uma associação entre o genótipo vacA s1m1i1 e os genes iceA1 e 

oipA. As cepas com genótipo vacA misto foram associadas também com o gene oipA 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você está sendo convidado a participar do estudo que visa avaliar o papel de 

uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que causa as principais doenças gástricas. A 

azia é um dos sintomas mais comuns de problemas gastrointestinais e está relacionada a 

doenças como gastrite e úlcera. Você que apresenta sintomas de doenças no estômago e 

está sendo atendido neste serviço de saúde, poderá ser portador desta bactéria, por isso 

está sendo convidado a participar do estudo. Antes de aceitar participar, é necessário 

que você leia e compreenda as explicações sobre os procedimentos propostos e, 

quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelos pesquisadores responsáveis. 

 Caso compreenda e deseje participar, você fará alguns exames: endoscopia e de 

sangue. A endoscopia é um exame onde é introduzido, pela boca, um pequeno tubo 

flexível, que poderá gerar alguma desconforto, para evitar isso, será aplicada uma 

injeção de um medicamento que minimizará o desconforto. Neste exame, serão colhidos 

pequenos fragmentos do seu estômago para serem analisados (biópsia). Será colhido 

também amostras de sangue para exames, pode haver dor local e ocasionar a formação 

de hematomas no local da punção. Porém, o risco de gravidade é mínimo para você. A 

colheita de sangue será feita por profissionais devidamente treinados, o que certamente 

tende a minimizar o desconforto causado e evitar a formação de hematomas no local da 

punção. 

 A sua participação será muito importante para o conhecimento médico da 

infecção pelo H. pylori e poderá contribuir no futuro para a melhoria do controle da 

infecção em nosso país. No momento não há benefícios diretos para você, uma vez que 

o estudo visa descobrir os possíveis mecanismos de infecção e desnvolviemnto de 

doenças por parte da bactéria, que se traduzirão em benefícios futuros na prevenção e no 

tratamento das doenças gástricas. Você não terá nenhuma despesa pessoal para a 

realização do estudo em qualquer uma de suas fases, incluindo exames e consultas e 

também não receberá nenhum pagamento relacionado à sua participação. 
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 Os resultados dos seus exames serão entregues a você e serão mantidos em sigilo 

pelos pesquisadores, que se comprometem a utilizar esses resultados somente para os 

fins dessa pesquisa. Em nenhum momento você será identificado quando da exposição 

ou divulgação dos resultados finais deste estudo. A equipe de profissionais da saúde 

responsável pelo estudo o manterá informado(a) quanto ao progresso da pesquisa, de 

acordo com suas solicitações. Você poderá sair desse estudo a qualquer momento sem 

prejuízo para o seu acompanhamento médico. O seu médico poderá finalizar a sua 

participação neste estudo em qualquer ocasião sem prejuízo para o seu 

acompanhamento. 

 Os pesquisadores responsáveis por este estudo são: Dra Lucia Libanez B.C. 

Braga, que pode ser encontrada pelo telefone: (085) 3366-8444 ou 8865-2042. Dr. Igor 

Simões pelos telefones: (85) 8825-8623 ou 9690-7567. Caso tenha alguma dúvida sobre 

os seus direitos como paciente de pesquisa, você poderá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFC no número (085) 3366-8589. 

 

 Declaro que li e entendi as informações que me foram prestadas.  Este 

formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, indicando o meu 

consentimento para que participe do estudo, até que eu decida o contrário. Receberei 

uma cópia assinada deste consentimento. 

 

Assinatura do Paciente: 

______________________________________________________________________, 

_____anos, RG: _________________, órgão expedidor: _____________Data: 

_______________ 

Assinatura da testemunha:  

_____________________________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo: 
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APÊNDICE B 

Estudo clínico, epidemiológico do câncer gástrico e sua associação com o H. pylori 

Questionário para Pacientes com Câncer Gástrico 

 

CÓDIGO:________________  DATA:_____/_______/________ 

Preenchido por: ___________________ 

 

1.IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Paciente:__________________________________________  1.2 Prontuário:______________ 

1.2 Sexo: 1.|__|  Masculino     2.|__| Feminino   1.3 Idade: ________   

1.4 Data de Nascimento ___/___/___ 

1.5 : Naturalidade__________________________   1.6 Procedência __________________________ 

1.7 Endereço: ______________________________________________________________________ 

1.8 Fones contato: _______________________________ 1.9 Referência: ______________________ 

1.10 Cidades: ___________________________________ 1.11 Estado: ________________________ 

1.12 N º Lâmina da peça cirúrgica ____________________ 

 

2.HISTÓRIA CLÍNICA 
2.1) Queixa Principal: _______________________________________________________________ 

2.2)Data do início dos sintomas:_________________  2.3) 1ª Consulta:__________________ 

2.4) Anemia:  1.|__|S Sim  2. |__| Não  Hemoglobina:________ Hemácias:_________ Hematócrito:_______ 

2.5) Dor:        1.|__| Queimação      2.|__| Pontada      3.|__|”Roendo”     4. |__| Tipo “fome” 

                      5. |__| Outra: _________________________________________ 

2.6) Localização:        1.|__| Epigástrica     2.|__|Hipocôndrio direito      3.|__| Costas 

                                   4.|__| Outra:________________________________________ 

2.7) Dor noturna: :      1.|__| Freqüente        2.|__| Rara           3.|__| Nunca 

2.8)Relação com o estresse:           1. |__| Sim          2.|__| Não 

2.9)Alívio da Dor:       1. |__| Alimentação       2. |__| Antiácidos     3. |__| Antagonista H2 

                                     4. |__| Inibidor de bomba de próton     5. |__| Outros: __________ 

2.10) Hematêmese :         1. |__| Sim       2. |__| Não.    2.11) Melena:  1. |__| Sim        2.|__| Não 

2.12)  Perda de peso:       1. |__| Sim       2. |__| Não   Quantos quilos? _______ Há quanto tempo? _________ 

2.13) Saciedade precoce:   1. |__| Sim     2. |__| Não        2.14)  Azia:    1. |__| Sim       2. |__| Não    
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2.15) Disfagia:               1. |__| Sim       2. |__|  Não         2.16) Vômito: 1. |__| Sim      2. |__| Não 

2.17) Ascite: 1. |__| Sim   2. |__| Não     2.18) Icterícia: 1. |__| Sim  2. |__| Não   2.19) Outro: _______________ 

2.20) Comorbidades:___________________________________________________________________ 

2.21)  Tipo sanguíneo: _____ 2.22) Transfusões sanguíneas: 1. |__| Sim _____________________ 2. |__| Não 

2.23)  Cirurgia gástrica anterior: 1.|__| Sim  Qual?_________________ Há quanto tempo?_______ 2.|__| Não 

2.24) Endoscopia; TC; US :      1. |__| Sim     2. |__|  Não         

Resultados:_________________________________________________________________________________

_ 

2. 25) Infecção por H. pylori:   1. |__| Sim    2.|__| Não    3.|__| Não informa   

2.26)Doença de Ménétrier:       1.|__| Sim     2. |__| Não   3.|__| Não informa 

2.27) Uso freqüente de AINES (Anti-inflamatórios Não-Esteroidais)? 

         1.|__|Sim. Qual? _________________________   2.|__| Não 

2.28) Em uso atual (Últimos 30 dias)?        1. |__| Sim          2. |__| Não 

2.29) Fumante (atual)      1.|__| Sim     Idade de início:______ Quantos maços/dia:________________    

  O que fuma?___________  Há quanto tempo?__________ Se parou, há quanto tempo?___________ 

                                        2.|__| Não    

2.30) Etilista?                   1.|__| Sim      Idade de início:_________ Quantidade: ___________  

O que bebe? _______________ Há quanto tempo?__________ Se parou, há quanto tempo?_________          

                                          2.|__|  Não 

2.31) Uso freqüente de antibióticos?             1. |__| Sim          2.|__| Não 

2.32) Em uso atual (Últimos 30 dias)?          1. |__| Sim    Qual _____________     2.|__| Não 

2.33) Uso freqüente de anti-secretores?        1. |__| Sim     Qual:_____________    2.|__| Não 

2.34) Em uso atual (Últimos 30 dias)?          1. |__| Sim     Qual:_____________    2.|__| Não   

 

3. HISTÓRIA FAMILIAR 
3.1) História de úlcera na família?     1. |__| Sim;     Qual o parentesco? _________________________ 

                                                            2. |__| Não                                                  

3.2) Câncer gástrico na família?         1. |__| Sim;     Qual o parentesco?   

         1.1|__| Irmão (ã);        1.2 |__| Tio/Tia;       1.3|__| Pai;       1.4|__| Mãe;        1.5|__| Avô/Avó;                                                   

1.6 |__| Filho(a);        1.7 |__|Pai e Mãe         Qual a idade de aparecimento do Câncer?_____________ 

                                                            2. |__| Não 

3.3) Câncer na família em outros sítios?   1.|__| Sim  Quem?_________Local __________________        

                                                                   2.|__| Não                                                            

 

4.CONDIÇÕES PSICO-SOCIAIS 

 

4.1 Tipo de moradia:   1.|__| Alvenaria;   2. |__|Taipa;    3.|__| Madeira;  4.|__|Papelão;  5.|__| Outro 

4.2 Quantos cômodos? _________________  4.3 Quantas pessoas residem? __________________ 

4.4 Possui rede de esgoto?       1.|__| Sim          2.|__| Não  

4.5 Possui água encanada?       1.|__| Sim          2.|__|Não   

4.6 Possui banheiro na casa?    1.|__| Sim          2.|__| Não    

4.7 Tipo de ingesta da água?    1. |__| Sem tratamento       2.|__| Filtrada        3.|__| Fervida         

                                                  4. |__| Ozonizada               5.|__| Mineral        6.|__| Outros_________ 

4.8 Formação escolar:              1.|__| Analfabeto      2 |__|Semi-analfabeto    3.|__| 1º grau incompleto    

4.|__| 1º completo 5.|__| 2º  incompleto  6.|__| 2º  completo 7.|__| 3º incompleto   8.|__| Nível Superior 

4.9 Estado civil:        1.|__| Solteiro      2.|__| Casado    3.|__| Divorciado   4.|__| Outros___________ 

4.10 Profissão: _______________________________________________________________ 

4.11 Renda mensal     1.|__| < 1SM    2.|__| 1SM a 2 SM    3.|__| 2SM a 3SM      

                                   4. |__| 3SM a 5SM     5. |__|  > 5 SM 

 

Números de irmãos ______   Número de irmãos mais novos __________  

Posição na família: ___________ 

 

5.HÁBITOS ALIMENTARES 

 

5.1 Ingesta frequente de defumados?          1.|__| Sim   Freqüência:____________          2.|__|  Não    

5.2 Ingesta frequente de carnes secas/salgadas?   1. |__| Sim   Freqüência:__________   2.|__| Não    

5.3 Ingesta frequente de farináceos?          1.|__| Sim    Freqüência:_____________        2. |__| Não    

5.4 Ingesta frequente de verduras/frutas cítricas?      1.|__| Sim  Freqüência:__________  2.|__| Não    
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5.5 Forma de armazenamento/estocagem dos alimentos? __________________________________ 

   5.5.1 Geladeira/Freezer:            1. |__| Sim    Uso habitual?__________            2.|__| Não      

   5.5.2 “Salga” e “Seca” as carnes           1.|__| Sim  Freqüência:__________      2.|__| Não    

   5.5.3 Outros:          1. |__| Sim   Qual? _________________        2.|__| Não    

 

6.CIRURGIA,ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E ACOMPANHAMENTO 
6.1 Data da cirurgia: _______/______/_______ 6.2 Idade na cirurgia: _________ 

6.3 Sobrevida no pós-operatório (meses) ___________ 6.4 Data da última consulta: _____/_____/______ 

6.5 Gastrectomia: 1.|__| Curativa  2.|__| Paliativa /  1. |__| Total 2. |__| Subtotal 

6.6  Outras: __________________________ 

6.7 Invasão da parede gástrica: 1.|__|Até a mucosa 2.|__|Até a submucosa 3.|__| Até a muscular 4.|__|Até a 

serosa 

6.8 Metástase para linfonodo regional:  1. |__| Sim Quantos?___________   2. |__| Não 

6.9 Metástase à distância: 1. |__| Sim _____________________________________________ 2. |__| Não 

6.10 Tipo histopatológico: ____________________________________ 6.11  T _____ N______M_____ 

6.12 Tipo de Lauren: 1. |__| Difuso  2. |__| Intestinal  3. |__| Misto       6.13  Bohrmann: ______________ 

6.14 Diferenciação: 1.|__| Bem diferenciado 2. |__| Moderadamente 3. |__| Pouco  4. |__| Indiferenciado 

6.15 Invasão de vasos sanguíneos: 1. |__| Sim           2. |__| Não 

6.16 Invasão de órgãos adjacentes:  1. |__| Sim Qual (is) _____________________________ 2.|__| Não  

6.17 Invasão peritoneal: 1. |__| Sim     2.|__| Não 

6.18  Recidiva: 1. |__| Sim      2. |__| Não 

 

APÊNDICE C 

Estudo clínico e epidemiológico do câncer gástrico e sua associação com H. pylori. 
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APÊNDICE D 

Estudo clínico, epidemiológico do câncer gástrico e sua associação com H. pylori 

Ficha para Pacientes Dispépticos 

 

CÓDIGO:________________    DATA:_____/_______/________ 

Preenchido por: ___________________ 

 1.IDENTIFICAÇÃO 

1.3 Paciente:______________________________________________ 

1.4 Sexo: 1.|__|  Masculino     2.|__| Feminino   1.3 Idade: ________   

1.4 Data de Nascimento ___/___/___ 

1.5 : Naturalidade__________________________   1.6 Procedência __________________________ 

1.7 Endereço: ______________________________________________________________________ 

1.8 Fones contato: _______________________________ 1.9 Referência: ______________________ 

1.10 Cidades: ___________________________________ 1.11 Estado: ________________________ 

1.12 Qual parentesco como caso índex:______________________ 

 

2.HISTÓRIA CLÍNICA 
2.1) Queixa Principal: _______________________________________________________________ 

2.2) Dor:        1.|__| Queimação      2.|__| Pontada      3.|__|”Roendo”     4. |__| Tipo “fome” 

                      5. |__| Outra: _________________________________________ 

2.3) Localização:        1.|__| Epigástrica     2.|__|Hipocôndrio direito      3.|__| Costas 

                                   4.|__| Outra:________________________________________ 

2.4) Dor noturna: :      1.|__| Freqüente        2.|__| Rara           3.|__| Nunca 

2.5)Relação com o estresse:           1. |__| Sim          2.|__| Não 

2.6)Alívio da Dor:        1. |__| Alimentação       2. |__| Antiácidos     3. |__| Antagonista H2 

                                      4. |__| Inibidor de bomba de próton     5. |__| Outros: __________ 

2.7) Hematêmese :         1. |__| Sim       2. |__| Não.    2.8) Melena:  1. |__| Sim        2.|__| Não 

2.9)  Perda de peso?       1. |__| Sim       2. |__| Não   Quantos quilos? _____ Há quanto tempo? ______ 

2.10) Empachamento?   1. |__| Sim       2. |__| Não        2.11)  Azia:    1. |__| Sim       2. |__| Não    

2.12) Disfagia?               1. |__| Sim       2. |__|  Não    

2.13) Endoscopia prévia?        1. |__| Sim         Quantas:_____      2. |__|  Não         

Resultados:__________________________________________________________________________ 

 

2.14) História de úlcera na família?            1. |__| Sim;     Qual o parentesco? __________________  

                                                                     2. |__| Não                                                                     

2.15) Câncer gástrico na família?               1. |__| Sim;   Qual o parentesco?   

         1.1|__| Irmão (ã);        1.2 |__| Tio/Tia;       1.3|__| Pai;       1.4|__| Mãe;        1.5|__| Avô/Avó;                                                 

1.6 |__| Filho(a);        1.7 |__|Pai e Mãe         Qual a idade de aparecimento do Câncer?_____________ 

                                                                    2. |__| Não 

2.16) Câncer na família em outros sítios?   1.|__| Sim;   Local __________________        

                                                                     2.|__|Não                                                            

2.17) Uso freqüente de AINES (Anti-inflamatórios Não-Esteroidais)? 

         1.|__|Sim. Qual? _________________________   2.|__| Não 

2.18) Em uso atual (Últimos 30 dias)?        1. |__| Sim          2. |__| Não 

2.19) Fumante (atual)      1.|__| Sim     Idade de início:______ Quantos maços/dia:________________    

  O que fuma?___________  Há quanto tempo?__________ Se parou, há quanto tempo?___________ 

                                        2.|__| Não    

2.20) Etilista?                   1.|__| Sim      Idade de início:_________ Quantidade: ___________  

O que bebe? _______________ Há quanto tempo?__________ Se parou, há quanto tempo?_________          

                                        2.|__|  Não 

2.21) Uso freqüente de antibióticos?             1. |__| Sim          2.|__| Não 

2.22) Em uso atual (Últimos 30 dias)?          1. |__| Sim    Qual _____________     2.|__| Não 
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2.23) Uso freqüente de anti-secretores?        1. |__| Sim     Qual:_____________    2.|__| Não 

2.24) Em uso atual (Últimos 30 dias)?          1. |__| Sim     Qual:_____________    2.|__| Não   

 

3.CONDIÇÕES PSICO-SOCIAIS 

 

3.1 Tipo de moradia:   1.|__| Alvenaria;   2. |__|Taipa;    3.|__| Madeira;  4.|__|Papelão;  5.|__| Outro 

3.2 Quantos cômodos? _________________  3.3 Quantas pessoas residem? __________________ 

3.4 Possui rede de esgoto?       1.|__| Sim          2.|__| Não  

3.5 Possui água encanada?       1.|__| Sim          2.|__|Não   

3.6 Possui banheiro na casa?    1.|__| Sim          2.|__| Não    

3.7 Tipo de ingesta da água?    1. |__| Sem tratamento       2.|__| Filtrada        3.|__| Fervida         

                                                  4. |__| Ozonizada               5.|__| Mineral        6.|__| Outros_________ 

3.8 Formação escolar:              1.|__| Analfabeto      2 |__|Semi-analfabeto    3.|__| 1º grau incompleto    

4.|__| 1º completo 5.|__| 2º  incompleto  6.|__| 2º  completo 7.|__| 3º incompleto   8.|__| Nível Superior 

3.9 Estado civil:        1.|__| Solteiro      2.|__| Casado    3.|__| Divorciado   4.|__| Outros___________ 

3.10 Profissão: _______________________________________________________________ 

3.11 Renda mensal     1.|__| < 1SM    2.|__| 1SM a 2 SM    3.|__| 2SM a 3SM      

                                   4. |__| 3SM a 5SM     5. |__|  > 5 SM 

 

Números de irmãos ______   Número de irmãos mais novos __________  

Posição na família: ___________ 

 

4.HÁBITOS ALIMENTARES 

 

4.1 Ingesta frequente de defumados?          1.|__| Sim   Freqüência:____________          2.|__|  Não    

4.2 Ingesta frequente de carnes secas/salgadas?   1. |__| Sim   Freqüência:__________   2.|__| Não    

4.3 Ingesta frequente de farináceos?          1.|__| Sim    Freqüência:_____________        2. |__| Não    

4.4 Ingesta frequente de verduras/frutas citricas?      1.|__| Sim  Freqüência:__________  2.|__| Não    

4.5 Forma de armazenamento/estocagem dos alimentos? __________________________________ 

4.5.1 Geladeira/Freezer:            1. |__| Sim    Uso habitual?__________            2.|__| Não      

4.5.2 “Salga” e “Seca” as carnes           1.|__| Sim  Freqüência:__________      2.|__| Não    

4.5.3 Outros:          1. |__| Sim   Qual? _________________        2.|__| Não    
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

Faculdade de Medicina 
Projeto de Pesquisa: Estudo clínico e epidemiológico do câncer gástrico e sua associação 

com Helicobacter pylori 

 

MAPA DE BIÓPSIAS 
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DADOS BRUTOS 

Alelo vac A s 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vacA s1 131 71,6 71,6 71,6 

vacA s2 32 17,5 17,5 89,1 

vacA s1/s2 20 10,9 10,9 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Alelo vacA m 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vacA m1 160 87,4 87,4 87,4 

vacA m2 11 6,0 6,0 93,4 

vacA m1/m2 10 5,5 5,5 98,9 

negativo 2 1,1 1,1 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

vac s sem m 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sim 2 1,1 1,1 1,1 

não 181 98,9 98,9 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Alelo vac i 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vacA i1 75 41,0 41,0 41,0 

vacA i2 29 15,8 15,8 56,8 

vac i1/i2 20 10,9 10,9 67,8 

negativo 59 32,2 32,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

vac i1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid sim 75 41,0 41,0 41,0 

não 108 59,0 59,0 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

vac i2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sim 29 15,8 15,8 15,8 

não 154 84,2 84,2 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

vacA s1m1i1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sim 46 25,1 25,1 25,1 

não 137 74,9 74,9 100,0 

Total 183 100,0 100,0  

 

Crosstab 

Count    

  Paciente Câncer Gástrico 

Total   sim não 

vac i1 sim 10 65 75 

não 38 70 108 

Total 48 135 183 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,923
a
 1 ,001   

Continuity Correction
b
 9,823 1 ,002   
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Likelihood Ratio 11,617 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear Association 10,863 1 ,001   

N of Valid Cases
b
 183     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,67. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Crosstab 

Count    

  Paciente úlcera péptica 

Total   sim não 

vac i1 sim 29 46 75 

não 42 66 108 

Total 71 112 183 

 

chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,001
a
 1 ,976   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,001 1 ,976   

Fisher's Exact Test    1,000 ,550 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,976   

N of Valid Cases
b
 183     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,10. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,994   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,994   

Fisher's Exact Test    1,000 ,592 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,994   
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N of Valid Cases
b
 183     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,02. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 
 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 

 
Lower Upper 

 

Odds Ratio for vac i1 (sim / 

não) 
,997 ,403 2,466 

 

For cohort Úlcera gástrica = 

sim 
,997 ,449 2,213 

 

For cohort Úlcera gástrica = 

não 
1,000 ,897 1,115 

 

N of Valid Cases 
183 
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Tabela. Associação dos alelos sm vacA com as afecções gástricas 

           

Alelos  Câncer gástrico  Úlcera péptica  Gastrite  

  n = 48 p   n = 71 p   n = 64 p   

vacA s1m1  
 

32 0.109  28 0.000  44 0.017  

vacA s1m2   2 0.688  2 0.780  2 0.932  

vacA s2m1  
 

1 0.005  14 0.089  11 0.397  

vacA s2m2  0 -  4 0.011  0 -  

vacA sx*   1 0.442   1 0.744   0 -   

vacA mixto  12 0.616  22 0.02  7 0.006  

 

 

 


