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RESUMO 
 

 

GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES PORTADORES 

DE GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. Meyssa Quezado de 

Figueiredo Cavalcante. Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Cirurgia. Universidade 

Federal do Ceará. Dissertação de Mestrado. Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Libanez Bessa 

Campelo. 

A espécie bacteriana Helicobacter pylori está intimamente correlacionado com o 

desenvolvimento das principais afecções gástricas e do câncer de estômago. As cepas que 

apresentam genótipo mais patogênico são as mais implicadas na virulência da bactéria. O 

objetivo deste trabalho foi caracterizar as cepas de H. pylori provenientes de pacientes 

portadores de gastrite, úlcera gastroduodenal e câncer gástrico quanto aos genes cagA e vacA 

e alelos através da técnica de PCR. A genotipagem das cepas de H. pylori foi realizada através 

da técnica de PCR. Foram avaliadas 134 cepas, sendo 76 de portadores de gastrite, 28 de 

úlcera péptica e 30 de câncer gástrico. Como resultado desta pesquisa obteve-se que, todas as 

cepas genotipadas foram vacA positivas, sendo 48,5% com o alelo vacA s1m1; 20,9% vacA 

s1m2; 6,7% vacA s2m1; 8,2% vacA s2m2; 7,5% eram cepas híbridas e 8,2% apresentaram 

somente o alelo da sequência sinal(s). Nos portadores de gastrite a distribuição dos alelos 

vacA foi: 46,1% s1m1, 22,4% s1m2, 5,3% s2m1, 11,8% s2m2, 3,9% cepas híbridas e 10,5% 

somente com alelo s. Nos casos de úlcera achou-se:  50% s1m1, 21,4% s1m2, 17,8% s2m1, 

3,6% s2m2, 7,2% cepas híbridas. Nos portadores de câncer encontrou-se: 53,3% s1m1, 16,7% 

s1m2, 3,3% s2m2, 16,7% cepas híbridas e 10,0% somente com alelo s. O gene cagA foi 

observado em 82,8%  das cepas, onde 73,7% tinham gastrite e cagA positivo, 96,4% tinham 

úlcera péptica e 96,7% portavam câncer gástrico com positividade para este gene. O alelo 

vacAs1m1 foi o mais prevalente observado nos três grupos estudados. Também foram 

encontradas cepas com alelos múltiplos desse gene, o que sugere um polimorfismo genético 

advindo de infecção por mais de um tipo de cepa em um mesmo indivíduo. O gene cagA 

também foi altamente prevalente nos grupos estudados. A presença do cagA foi 

estatisticamente significante no grupo de pangastrite e câncer gástrico. A relação do gene 

cagA com o alelo vacAs1m1 também foi significante nos grupos de pangastrite e câncer 

gástrico, o que corrobora a maior patogenicidade das cepas presentes nos indivíduos 

estudados. 

Palavras-chave: H. pylori, Úlcera Péptica, Gastrite, Câncer Gástrico, Cepas cagA, vacA. 
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ABSTRACT 

 

 

GENOTYPES cagA, vacA AND ALLELES OF H. pylori IN PATIENTS GASTRITIS, 

PEPTIC ULCER AND GASTRIC CANCER. Meyssa Quezado de Figueiredo Cavalcante. 

Dissertation (Master Degree). Post Graduation Strictu sensu in Surgery. Federal University of 

Ceará. Prof. Dr. Lúcia Libanez Bessa Campelo. 

The bacterial species H. pylori is closely correlated with the development of major 

diseases and gastric cancer of the stomach. The strains that have more pathogenic genotype 

are more involved in bacterial virulence. The objective was to genotype strains of H. pylori 

from patients with gastritis, gastroduodenal ulcer and gastric cancer as the cagA and vacA 

genes and alleles by PCR technique. The genotyping of strains of H. pylori was performed by 

PCR technique. We evaluated 134 strains, 76 of patients with gastritis, 28 peptic ulcer and 30 

gastric cancer. As a result of this research it was found that all strains subtyped were vacA 

positive, and 48.5% with the allele s1m1 vacA, vacA s1m2 20.9% and 6.7% s2m1 vacA, 

vacA s2m2 8.2%; 7 5% were hybrid strains and 8.2% had only the allele of the sequence 

signal (s). Gastritis in the distribution of vacA alleles were: 46.1% s1m1, s1m2 22.4%, 5.3% 

s2m1, s2m2 11.8%, 3.9% and 10.5% hybrid strains only with allele s. In cases of ulcer was 

found: 50% s1m1, s1m2 21.4%, 17.8% s2m1, s2m2 3.6%, 7.2% hybrid strains. In patients 

with cancer met: s1m1 53.3%, 16.7% s1m2, s2m2 3.3%, 16.7% and 10.0% hybrid strains with 

allele only s. The cagA gene was observed in 82.8% of strains, where 73.7% had gastritis and 

cagA positive, 96.4% had peptic ulcer and gastric cancer harbored 96.7% were positive for 

this gene. Allele vacAs1m1 was the most prevalent observed in the three groups. We have 

also found strains with multiple alleles of this gene, suggesting a genetic polymorphism 

arising from infection by more than one type of strain in the same individual. The cagA gene 

was also highly prevalent in both groups. The presence of cagA was statistically significant in 

the group of pangastritis and gastric cancer. The relationship of the cagA gene with allele 

vacAs1m1 was also significant in the groups of pangastritis and gastric cancer, which 

supports the higher pathogenicity of strains of the studied individuals.  

Keywords: H. pylori, Peptic Ulcer, Gastritis, Gastric Cancer, Strains cagA, vacA.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações históricas sobre o Helicobacter pylori 

Em 1875 cientistas alemães durante pesquisas laboratoriais encontraram bactérias 

espirais em mucosa gástrica. Porém, observaram que essas bactérias não cresciam em culturas 

in vitro e, assim, esses achados foram legados ao esquecimento (PLUMMER, 2004).  

O Helicobacter pylori, bactéria que coloniza o muco que cobre a superfície do estômago 

de seres humanos e mamíferos foi identificado pela primeira vez em 1899 pelo pesquisador 

Walery Jaworski, da Universidade Jaguelônica, em Cracóvia (Polônia), quando investigava 

segmentos de lavagem gástrica de um paciente (PARKIN, 1999). Posteriormente a tais 

estudos, Krientz, em 1906, relatou também presença de espiroquetas no estômago de 

humanos, porém, não relacionou a presença desses microorganismos com patologias gástricas 

(DOENGES, 1938; TONELI, 2000).  

Durante mais de setenta anos o estudo da microbiologia gástrica ficou relegado a 

segundo plano até, quando, pela primeira vez os estudiosos australianos John Warren e Barry 

Marshall, conseguiram isolar o organismo (Helicobacter pylori) e, em 1983, fizeram uma das 

maiores descobertas da medicina do século passado, quando descreveram que tal bactéria era 

a causadora da úlcera de estômago e duodeno, afecção que naquela época acometia em torno 

de 10% da população mundial. Para demonstrar que o microorganismo era responsável pelas 

gastrites e úlcera, o próprio pesquisador Marshall ingeriu uma cultura purificada de bactérias. 

Assim, ao ser submetido à endoscopia, foi constatada a presença de gastrite (MARSHALL; 

WARREN, 1984).  

A bactéria foi inicialmente denominada Campylobacter pyloridis e, após correção para 

a gramática Latina foi nomeada como Campylobacter pylori em 1989. Posteriormente após o 

sequenciamento do DNA e a observação de outras características morfológicas, foi 

demonstrado que a bactéria não pertencia ao gênero Campylobacter sendo então, colocada em 

seu próprio gênero, Helicobacter, e após estudos taxonômicos finalmente foi denominada 

Helicobacter pylori (KOEA, 2000). 

Desde que o seu importante papel nas afecções gástricas foi elucidado, o H. pylori tem 

sido o centro de vários debates e pesquisas científicas. Sua descoberta foi um marco para a 

Medicina, sobretudo, para a Gastroenterologia e por esse reconhecimento mundial Marshall e 

Warren, seus descobridores, foram laureados com o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia 

em 2005 (MAIDANA, 2005).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1875
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campylobacter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gênero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helicobacter
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1.2. Noções da patogenicidade do Helicobacter pylori  

 O H. pylori é um bastonete gram-negativo, curvilíneo, com 2,5 a 3,5 μm de 

comprimento e 0,5 a 1,0μm de diâmetro, possuindo seis flagelos. Adapta-se ao nicho 

ecológico da superfície da mucosa gástrica (a qual é letal para grande parte das bactérias) 

especialmente em áreas não-secretoras de ácido (antro e cárdia). Sua distribuição é focal e 

irregular, com área de intensa colonização de lado de outras não-colonizadas (TOMB et 

al.,1997; ROBBINS, COTRAN, 2005).  

Uma característica que permite o H. pylori se desenvolver nesse ambiente tão inócuo é a 

elaboração de urease, que produz amônia e dióxido de carbono a partir da hidrolisação da 

uréia endógena, alcalinizando, assim, o seu meio, permitindo a sua sobrevivência. Tanto a 

amônia quanto o bicarbonato produzido pela reação da urease têm relação com a patogênese 

da infecção por H. pylori. A amônia tem efeito citotóxico em células epiteliais gástricas 

enquanto o bicarbonato suprime o efeito bactericida de metabólitos do óxido nítrico 

(KUWAHARA et al., 2000). Além disso, favorecido pela presença de seus flagelos o H. 

pylori possui motilidade, propriedade essencial para que o microorganismo penetre na camada 

de muco que reveste o epitélio gástrico. (HAZEL et al., 1986).  

Além da produção de urease, outros mecanismos de patogenia são necessários, como a 

aderência na mucosa gástrica, já que o H. pylori consegue expressar adesinas bacterianas. 

Essas adesinas permitem a adesão da bactéria à superfície epitelial, impedido sua eliminação 

através dos movimentos peristálticos, além de promover elevadas concentrações de toxinas 

em determinadas áreas da mucosa gástrica.  Assim, o microorganismo liga-se basicamente às 

células secretoras de muco, incluindo focos de metaplasia gástrica. Na microscopia eletrônica, 

esta aderência às células de muco do estômago pode assemelhar-se a “pedestais de inserção” 

através da justaposição das membranas celulares bacterianas e mucosas. A bactéria adere à 

mucosa permitindo uma série de ações, que facilitam sua colonização e início do processo 

inflamatório (BRUCE, 1993).  

A proteína de 78 kDa BabA, provavelmente, representa a adesina de maior importância. 

Esta é codificada pelo gene babA. Essa proteína se liga ao antígeno fucosilado do grupo 

sanguíneo B de Lewis (GERHARD et al., 1999). 

Estudos mostram outro mecanismo de patogenia. Este é a produção de uma enzima 

degradadora de colágeno (Colagenase), digerindo, assim, a mucosa gástrica, que de outra 

forma seria muito espessa para permitir a passagem da bactéria (COVACCI, 2003). A 

secreção de Colagenase pela H. pylori poderia ser responsável pela cronicidade da ulcera 
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gástrica ou duodenal e também pelo processo de cicatrização retardada (KAVERMANN et 

al., 2003). 

Já nas secreções gástricas, o H. pylori induz inflamação na mucosa, que atenua a função 

das células parietais e pode levar a inibição funcional da secreção ácida. Essa inibição é 

potencialmente reversível com a erradicação da infecção, mas o início da atrofia gástrica pode 

levar a uma redução permanente da capacidade de secreção de ácido. A inflamação é mediada 

por uma variedade de citocinas pró e antiinflamatórias e sua liberação é estimulada pela 

presença de lipopolissacarídeo, da uréase e de toxinas próprias da bactéria. Uma das 

principais citocinas que é aumentada na secreção da mucosa gástrica é a interleucina-1β. Essa 

citocina é importante por iniciar e amplificar a resposta inflamatória contra a bactéria e, 

também, é um potente inibidor da secreção gástrica (FURUTA et al., 2002).  

Indivíduos infectados com H. pylori, são encontrados elevados níveis de interleucina-2, 

interleucina-6, interleucina-8 (IL-8) e Fator de Necrose Tumoral α. Durante a infecção pelo H. 

pylori, há ainda indução da liberação de citocinas (principalmente TNF e IL-1), que agravam 

o processo inflamatório no hospedeiro. Estudos também mostram que o H. pylori aumenta a 

expressão do gene que codifica NF-κB, este aumenta a expressão de interleucina-8(IL-8) 

(MAEDA et al., 2001). A IL-8 é um potente quimiotático e ativador de neutrófilos, que geram 

espécies reativas de oxigênio e/ou de nitrogênio, que podem induzir danos oxidativos no 

DNA e danos às células epiteliais. Destaca-se, também, que o H. pylori produz Catalase, uma 

enzima que teria ação contra a lesão oxidativa dos peróxidos de hidrogênio produzida pelo 

neutrófilo (HARRIS et al., 2002). 

A virulência das cepas de H. pylori isoladas foi medida por sua capacidade de 

produzir uma proteína associada à citotoxina (CagA), que tem uma atividade altamente 

imunogênica no hospedeiro, e de uma toxina vacuolizante (VacA) (TOMB et al., 1997). 

Vários estudos têm demonstrado que a infecção por cepas cagA positivas está associada a 

alterações no ciclo celular, apoptose do epitélio gástrico e com níveis mais acentuados de 

inflamação, portanto, a resultados clínicos mais graves (MOSS et al.,2001). A CagA também 

afeta a resposta imune devido à sua capacidade para induzir a apoptose de células T. O gene 

da cagA regula a expressão do vacA, esta induz a formação de vacúolos ácidos em células 

epiteliais do hospedeiro e sua presença está associada, epidemiologicamente, com lesão 

tecidual, isso pode resultar em redução da secreção ácida, o que predispõe ao 

desenvolvimento de câncer gástrico (JOHANNES et al., 2006).  

Essa toxina também provoca aumento da permeabilidade do epitélio gástrico à uréia. 

Cepas vacA positivas estão presentes em quase toda a infecção com H. pylori. Outro genótipo 
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importante para a virulência das cepas é o babA, cepas que expressam esse gene têm a 

capacidade de ligar-se à superfície da célula gástrica e estão associadas ao aumento na 

incidência de ulcera duodenal e adenocarcinoma (GERHARD et al., 1999). 

 

1.3. Epidemiologia 

O ser humano é o principal reservatório do H. pylori. A infecção não é auto limitada e, 

se não for erradicada, pode persistir por muitos anos. Outros mamíferos, também, podem ser 

hospedeiros desta bactéria. Segundo Glynn et al. (2002), águas contaminadas são fontes 

importantes de transmissão em determinadas áreas. A transmissão interpessoal é, entretanto, 

considerada a mais importante, conforme evidenciado em estudos com famílias que moram 

em condições de aglomeração. Estudos utilizando tipagem de DNA confirmaram que 

membros de uma mesma família tendem a ser infectados pela mesma cepa da bactéria 

(ROMA-GIANNIKOU et al., 2003). As vias de transmissão mais aceitas atualmente incluem 

a oral-oral e a fecal-oral (MARSCHALL, 2000). Porém, para Eslick (2001), não há 

possibilidade de transmissão através do ato sexual comum, e a infecção por insetos vetores é 

praticamente nula. É importante, ainda, ressaltar que a infecção pode ser transmitida através 

de endoscópios se a desinfecção apropriada não for executada (BROWN, 2000).  

O H. pylori tem distribuição cosmopolita. Estima-se que metade da população mundial 

esteja infectada por esse microorganismo. A prevalência da infecção por H. pylori varia de 

acordo com a área geográfica, idade, raça e status socioeconômico. Estudos sorológicos 

demonstraram que a prevalência de H. pylori aumenta com a idade e é maior nos países em 

desenvolvimento; sendo encontrada igualmente entre homens e mulheres (LOGAN et al. 

2001). 

A infecção por H. pylori tem distribuição mundial, sendo que em países desenvolvidos 

um índice de 30 a 40% da população está acometida com a bactéria. Já nos países em 

desenvolvimento este índice sobe para 70 à 90% de indivíduos infectados com esse 

microorganismo. Estima-se que quase metade da população mundial esteja infetada por H. 

pylori (CREW, 2006).
 
 

Na França, a soropositividade em indivíduos menores de 18 anos é de 7%, enquanto 

na Argélia e na Costa do Marfim, países subdesenvolvidos, este percentual fica em torno de 

62% e 64%, respectivamente (MÉRGRAUD et al, 1989). 

Estudos revelam que no Brasil a prevalência do H. pylori relatada varia entre adultos e 

crianças, entre 34% a 80%. Em alguns estados, essas taxas possuem diferentes prevalências: 

59,5% no Rio de Janeiro - RJ (SOLARI et al, 1994); 76,3% em São Paulo - SP (FERRARI JR 
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et al, 1989); 83% em Santa Maria - RS (MELLO et al, 1991); 84,7% em Nossa Senhora do 

Livramento - MT (SOUTO et al, 1998); 85,18% em Botucatu - SP; 87% em Araçuaí - MG 

(OLIVEIRA, 1999); 89,6% em Campinas - SP (MAGALHÃES, 1991) e 96% em São Luís - 

MA (BEZERRA, 1996).   

Em Fortaleza foram avaliados 610 indivíduos, sendo 356 abaixo de 14 anos e acima. O 

H. pylori foi detectado em 384 (62.9%) dos 610 participantes. A taxa de infecção foi de 

47.5% em indivíduos com 6 meses a 10 anos de  idade, aumentou para 73.3% entre indivíduos 

com  11- 20 anos, continuou a aumentar com a idade  atingindo 87% daqueles com 

aproximadamente  60 anos. Dos 204 adultos, 80% estavam infectados.  O percentual de 

infecção variou de 84.7 % nos indivíduos entre 18 – 30anos e aumentando para 92% na idade 

entre 46-60 anos (RODRIGUEZ et al., 2005). 

 

1.4. Afecções associadas ao H. Pylori  

       O H. pylori coloniza a mucosa gástrica, em uma localização considerada hostil para 

colonização de outras bactérias. Porém, a bactéria consegue manter sua sobrevivência no 

estômago através da produção de urease, como visto anteriormente. Esta colonização, muitas 

vezes, após um período variável de incubação pode evoluir para gastrite crônica, quando o 

indivíduo pode desenvolver um quadro clínico caracterizado por dor ou mal-estar epigástrico, 

pirose, náusea, vômitos, flatulência, sialorréia, halitose, cefaléia e astenia (MOBLEY, 2001). 

Em exames endoscópicos as anormalidades macroscópicas variam, desde pequeno enantema 

até erosões, úlceras ou mesmo lesões pseudotumorais, que na maioria das vezes, tais lesões 

concentram-se no antro, podendo acometer por vezes, 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 pelo H. pylori é, geralmente, adquirida na infância podendo permanecer 

assintomática por um longo período. No entanto, grande parte dos indivíduos infectados 

evolui para um quadro de gastrite crônica com o passar do tempo (BRAGA, 2005). Todavia, 

em alguns casos, quando há uma elevada produção de ácido no estômago, o paciente poderá 

desenvolver úlcera gástrica ou duodenal. Havendo, além disso, uma forte associação entre a 

infecção pelo H. pylori e câncer gástrico, o que levou a considerar esta bactéria como um 

agente carcinógeno (IARC, 1994). 
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1.4.1 H. pylori e gastrite 

A colonização do estômago humano pelo H. pylori, promove uma série de reações 

inflamatórias. Esse processo inflamatório crônico é considerado uma importante causa de 

gastrite (WATANABE et al., 1997), e várias evidências experimentais foram mostradas 

anteriormente (TATEMATSU et al, 1998; SUGIYAMA et al., 1998; SHIMIZU et al., 1999). A 

gastrite crônica é o primeiro estágio da sequência de eventos (gastrite – metaplasia – 

carcinoma), que culmina no câncer gástrico. 

Fatores ambientais também estão implicados na gênese da gastrite crônica, dentre eles, 

dieta pobre em vitamina C, alta ingestão de sódio, etilismo e tabagismo, além de fatores 

genéticos. Todos esses fatores podem interagir para o desenvolvimento das afecções 

derivadas da colonização pelo H. pylori estando caracterizado, também, o papel central da 

resposta imune do hospedeiro na definição da evolução da doença (BONNEY et al., 1986). 

Outro fator relevante é a presença de cepas de H. pylori cagA positivas. No decorrer da 

infecção com essas cepas, as células do epitélio gástrico são continuamente expostas à entrada 

da proteína CagA da bactéria. A ligação da proteína CagA e o processo de fosforilação 

intracelular gerado por ela desregula a sinalização molecular da célula, destruindo a arquitetura 

normal do epitélio da mucosa estomacal, gerando o processo inflamatório da gastrite e demais 

afecções gástricas decorrentes desse estímulo inflamatório (HATAKEYAMA, 2005). 

De acordo com Suerbaum e Michetti, a bactéria se instala, preferencialmente, no antro 

gástrico e, a partir dali, coloniza os demais sítios do estômago. A gastrite predominante na 

infecção pelo H. pylori é a antral, porém, mesmo em menor proporção, a bactéria também 

causa gastrite corpal e pangastrite com o progresso da infecção. Cerca de 50% dos pacientes 

com pangastrite crônica e H. pylori positivo evoluem para lesões precursoras do câncer 

gástrico (SIPPONEN et al., 1998). 

A gastrite crônica com atrofia do estômago, denominada gastrite atrófica, começa 

geralmente como um processo multifocal na porção distal do estômago. Sua progressão se dá 

por cerca de duas a três décadas. Durante esse período, pode ocorrer coalescência dos focos 

iniciais e uma drástica redução da produção e secreção de ácido clorídrico, chegando, em 

alguns casos, a acloridria. A gastrite crônica de padrão atrófico, bem como, a metaplasia 

intestinal, pode evoluir para displasia que dará início ao processo neoplásico nas células 

gástricas (SIPPONEN et al., 1992). 
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1.4.2 H. pylori e Úlcera 

A associação da infecção pelo H. pylori e o desenvolvimento de úlcera péptica é 

bastante notória. Estudos apontam que 90% dos casos de úlcera duodenal e 70 a 90% dos 

casos de úlcera gástrica em adultos decorrem da infecção pelo H. pylori (TYTGAT, 1993). 

Porém, Coelho (2006) aponta o uso de antiinflamatórios como uma segunda causa para o 

surgimento da úlcera péptica, principalmente em pacientes idosos, associada a outras afecções 

como a Síndrome de Zollinger-Ellison e doença de Crohn. 

Devido à sobrecarga crônica e contínua nas células gástricas gerada pela superprodução 

ácida derivada da infecção pelo H. pylori, a mucosa sofre um processo de metaplasia, seguida 

de alterações estruturais culminando com o desenvolvimento da úlcera duodenal 

(CARVALHO, 2000). 

Pacientes com gastrite antral, que é a forma mais comum de gastrite causada pelo H. 

pylori, são predispostos a desenvolver úlcera duodenal. Já pacientes com gastrite corpal e 

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

metaplasia intestinal e, por último, do carcinoma gástrico (SUERBAUM, MICHETTI, 2002). 

A úlcera péptica é uma afecção heterogênea que envolve múltiplos fatores relacionados à 

gênese e desenvolvimento de doenças gástricas crônicas, ocorrendo em 5 a 10% da população 

mundial. A úlcera péptica é classificada segundo a sua localização nas porções do estômago 

em gástrica ou duodenal Assim, o H. pylori é responsável pela maioria das úlceras, tanto 

gástricas quanto duodenais, encontradas em portadores dessa bactéria (CARVALHO, 2000). 

Segundo Marshall (1994), 95% dos pacientes com úlcera duodenal e 70% a 80% dos 

pacientes com úlcera gástrica estão infectados com o H. pylori, porém, o que melhor 

evidencia esta associação é o fato de que ao se tratar o paciente ocorre a erradicação da 

bactéria levando a uma aceleração no processo cicatricial da úlcera mesmo sem o uso de anti-

secretores.  

 

1.4.3. H. pylori e Câncer gástrico 

Em 1994 a Internacional Agency for Research on Cancer, divisão da Organização 

Mundial de Saúde, concluiu, com base em extensas pesquisas na área, que o H. pylori é um 

agente carcinógeno tipo I, com relação à carcinogênese gástrica (BLASER, 1996). 

Estudos de metanálise mostram que a prevalência do H. pylori é de 74,1%, em 

indivíduos com câncer gástrico (3212/4334) quando comparados a 57,4% (4527/7887) dos 

controles (ESLICK et al., 1999).  Outros estudos, também, demonstram que o risco de câncer 
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gástrico chega a ser de duas a três vezes mais elevado nas pessoas infectadas pelo H. pylori 

quando comparado às não infectadas (BRENNER et al., 2004). 

Dos 109 pacientes com adenocarcinoma gástrico não-cárdia, analisados em outro estudo, 

84% tinham sido infectados previamente pela bactéria H. pylori versus 61% do grupo controle 

(PARSONNET et al., 1991). 

Uemura et al. (2001), em um estudo prospectivo com 1526 japoneses, observaram que dos 

1246 pacientes infectados com H. pylori, 2,9% desenvolveram câncer gástrico num período de 7 

anos, não havendo casos de câncer gástrico nos 280 indivíduos não infectados  que participaram 

do estudo, concluindo que a infecção pelo H.  pylori é fator decisivo no desenvolvimento do 

câncer. Um resultado semelhante de pacientes com carcinoma gástrico foi, também, encontrado 

no estudo de Lambert et. al. (2002). 

O modelo atual da progressão do câncer gástrico aponta a infecção pelo H. pylori como 

indutor primário da doença gástrica metaplásica e neoplásica através da indução de uma 

acentuada resposta imune. Esta resposta se combina com fatores bacterianos, hormonais, 

dietéticos e fatores ambientais que resultarão na apoptose de células parietais, a estimulação 

compensatória ou independente de proliferação, a atrofia, a metaplasia, a displasia e no 

adenocarcinoma gástrico (CORREA, 1992).  

Um estudo retrospectivo realizado com a detecção da bactéria através de anticorpos anti-

Hp para determinar a forte associação do H. pylori com o carcinoma gástrico, concluiu que, nos 

pacientes com carcinoma gástrico não-cárdia, 65% tinham anticorpos anti-Hp versus 38% no 

grupo controle mostrando uma significante associação (TALLEY et al., 1991). 

O câncer gástrico está acompanhado de hipocloridia em 85 a 90% dos casos, e tem-se 

demonstrado que isto é fator predisponente ao carcinoma gástrico por um longo período. 

Postula-se que um alto pH intragástrico seja promotor do crescimento de bactérias, que 

reduzem os nitratos da dieta a nitritos, que convertem as aminas da dieta em compostos 

carcinogênicos N-nitrosos (ABREU, 1997). 

Torna-se, igualmente, importante destacar que a alimentação rica em compostos 

nitrogenados, rica em sal, pobre em frutas, verduras e vitamina C, tabagismo e ocorrência de 

refluxo biliar parecem estar relacionados à maior ocorrência de lesões pré-neoplásicas e câncer 

gástrico (MURARO, 2003). 

Diversos estudos demonstram que fatores dietéticos em populações que possuem alto risco 

para esta afecção apresentam baixo percentual de gordura, de proteína animal e de vegetais, 

sendo mais considerável o uso de sal e carboidratos (CORREA et al., 1982). 
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O câncer gástrico é identificado como doença multifatorial, pois existe, ao mesmo tempo, 

uma interação com fatores genéticos, regionais e dietéticos. A infecção pelo H. pylori e uma 

predisposição genética aliada a fatores ambientais, aumentam o risco desta neoplasia. Torna-se, 

portanto, relevante a identificação de fatores que possam ser utilizados como biomarcadores de 

risco para essa afecção (LA VECCHIA et al., 1992). 

Há uma correlação entre a incidência da neoplasia gástrica e fatores ambientais. Em 

algumas populações onde ocorre imigração de diferentes regiões existe uma tendência da 

população imigrante adquirir o grau de incidência da região onde esta se estabelece (TOMATIS 

et al., 1990). 

Os fatores genéticos são, do mesmo modo, observados como dado relevante a 

predisposição do câncer gástrico. Indivíduos com grau de parentesco direto (pais e filhos) de 

portadores desta afecção possuem de duas a três vezes maior possibilidade de adquirir esta 

afecção, se comparado a população geral (POSSIK et al.,1997). 

No Brasil, esta afecção é classificada como um dos cincos tipos de cânceres mais 

freqüentes e possui maior incidência nas cidades de Belém, Fortaleza, Campinas, Porto Alegre e 

Goiânia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). Na região Nordeste, o Ceará é o estado com maior 

número de casos em relação aos outros estados da região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). A 

cidade de Fortaleza é classificada como área de médio alto risco para o carcinoma gástrico 

(JUAÇABA et al., 1984).  

Em estudo realizado no estado do Ceará, foi observado que o grau de instrução é outro 

fator determinante na incidência do câncer gástrico. Foi demonstrado que 90,3% dos indivíduos 

analisados possuíam o ensino fundamental incompleto e 49,6% destes eram analfabetos 

(SAMPAIO, 2001). 

 

1.5. Diagnóstico 

O diagnóstico do H. pylori abrange estratégias invasivas e não-invasivas. Os métodos 

invasivos, que requerem endoscopia digestiva alta com biópsia, incluem a cultura 

bacteriológica, teste da urease, diagnóstico molecular e estudos histopatológicos. Em 

contrapartida, a abordagem não-invasiva é compreendida pelo teste respiratório com uréia 

marcada com carbono treze, testes sorológicos e pesquisa do antígeno fecal (ISAACSON et 

al., 1994). 

O teste respiratório utiliza como substrato a uréia marcada com C
13 

e é baseado na 

propriedade do H. pylori produzir urease. Quando houver infecção ativa, a urease 

metabolizará a uréia gerando dióxido de carbono C
13 

com que é detectado pelo teste 



24 

 

respiratório, com uma sensibilidade e especificidade maior que 90% (DATTA et al., 2005). O 

UBT é indicado no diagnóstico inicial da infecção e para seguimento após terapia de 

erradicação (DRUMM et al., 2000). 

A detecção direta do antígeno fecal do H. pylori por ensaio imunoenzimático com 

anticorpos policlonais também tem sido um exame não-invasivo útil para diagnóstico e 

acompanhamento da infecção (MAKRISTATHIS et al., 1998).
  
 

Várias técnicas existem para detecção do anticorpo, como o ELISA (enzyme linked 

immunosorbent assay) e o Western blotting, sendo o primeiro mais frequentemente usado, 

embora o imunoblotting possa dar mais dados ao analisar a  resposta a uma série de antígenos 

diferentes. Uma vantagem desses testes, é que podem dar informações clinicamente 

importantes sobre a cepa de H. pylori infectante, ao detectar anticorpos contra antígenos 

específicos, como o CagA, VacA e UreA. As doenças gastroduodenais mais graves (câncer 

gástrico e úlceras pépticas) provavelmente estão associadas com estirpes cag e vac positivos 

(D VAIRA et al.,
 
1999). 

Exames endoscópicos para o diagnóstico de H. pylori são baseados em biópsias obtidas do 

antro e /ou corpo gástrico. Estes testes podem detectar infecção ativa.  

A primeira estratégia de escolha é o teste da urease, um método rápido e que apresenta 

melhor relação custo-benefício, no qual o fragmento obtido é colocado em uma solução 

contendo uréia e um indicador de pH. Se o microorganismo estiver presente, ocorre 

degradação da uréia em amônia e bicarbonato, levando a um aumento do pH, o que pode ser 

detectado através da mudança da coloração do meio, sendo o teste positivo, com uma 

sensibilidade de 79-100% e uma especificidade de 92-100% (MAE et al., 2005).   

O exame histológico da biópsia oferece a possibilidade de visualização direta da bactéria, 

concomitante com a avaliação do grau de inflamação da mucosa gástrica. Este método 

apresenta uma sensibilidade e especificidade de 90-95% com uma alta acurácia, em cerca de 

90% a 95%
 
(MAE et al., 2005). 

 Embora seja considerada o padrão-ouro, a cultura é de difícil realização e resultados 

falso-negativos podem ocorrer. Este método está indicado em pacientes após a falha de dois 

ou mais esquemas de erradicação, para que seja testado sua susceptibilidade e resistência à 

antibiótico
 
(PAJARES-GARCÍA, 1998). A especificidade é de 100% e a sensibilidade 

depende da experiência do microbiologista. 
 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) detecta seqüências específicas de ácidos 

nucléicos da bactéria e pode ser realizado a partir de amostras diferentes, como do suco 
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gástrico, material incluído em parafina e principalmente a partir de biópsias da mucosa 

gástrica (KORWIN, 2003).  

        Em 1995 Perez-Trallero et al., utilizaram o Enteroteste para obtenção  de suco  gástrico.  

Este teste permite obter suco gástrico sem a necessidade de endoscopia digestiva alta sendo 

possível identificar a presença do H. pylori a partir do cultivo do suco e da técnica de PCR.   

        Nesse teste o indivíduo deglute um cordão com uma cápsula contendo um fio no seu 

interior. Esse fio é retirado após uma hora e o suco gástrico absorvido pelo cordão é utilizado 

para testes moleculares e cultura. Este método pode ser facilmente executado sem representar 

nenhum risco para os indivíduos.  

         O Enteroteste pode ser empregado para analisar a sensibilidade antimicrobiana em 

indivíduos que não curaram a infecção, destacando a importância do método associado ao 

teste respiratório, na falência do tratamento com o objetivo de determinar a resistência pós-

terapêutica do H. pylori aos antibióticos, trazendo pouco incômodo para o indivíduo 

(LEODOLDER et al.,  2005).  

 

 

1.6. Tratamento 

A erradicação do H. pylori é um ponto relevante no tratamento das doenças gástricas 

(HOPKINS et al., 1996). Porém, a real erradicação da bactéria é difícil, uma vez que esta 

mostra resistência a diversos antimicrobianos e, devido à diferenciação genotípica de suas 

cepas, mesmo os esquemas terapêuticos clássicos não apresentam 100% de resolutividade 

(COELHO, 1998). Não há nenhum esquema terapêutico ideal ainda, mas a recomendação é 

que somente aqueles que alcançarem as taxas de erradicação acima de 80% devem ser 

utilizados.  

A primeira linha de tratamento é a terapia tríplice baseada na associação de um Inibidor 

da Bomba de Prótons (IBP), Amoxicilina, Claritromicina ou um nitroimidazólico, como 

metronidazol, que é proposta nos diversos Consensos mundiais (EHSG, 2007).  

 

1.7. Genética do H. pylori 

Vários fatores genéticos têm sido implicados nos mecanismos de virulência do H. 

pylori, compreendendo o gene associado à citotoxina (cagA), o gene da citotoxina 

vacuolizante (vacA), os genes da urease (ureA e ureB), os genes do fator de aderência ao 

antígeno B de Lewis (babA), os genes da produção de flagelos (flaA e flaB), e o gene picB, 

este, com potencial habilidade na indução da produção de IL-8 (interleucina-8) pelas células 
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do epitélio gástrico (CENSINI  et al., 1996). Dentre estes os genes mais estudados e que têm 

maiores achados de correlação com patologias gástricas são o vacA e o cagA. Portanto, será 

este o principal alvo de nosso trabalho. 

Os isolados clínicos do H. pylori foram classificados em dois tipos de cepas principais: 

tipo I e II, estando relacionadas a diferentes resultados variando desde a colonização gástrica 

assintomática ao desenvolvimento de úlcera gástrica ou duodenal. Existem também, várias 

formas de virulência intermediária. As cepas tipo I contém genes que codificam as citotoxinas 

cagA e vacA, enquanto as estirpes II contêm apenas o gene vacA e, em sua maioria, não 

codificam a proteína VacA, que promove a vacuolização das células do epitélio gástrico, 

morte celular e destruição da integridade epitelial (UMIT et al., 2008). 

           A colonização por cepas do tipo I induz as células epiteliais gástricas à síntese e 

secreção de várias quimiocinas, principalmente IL-8, sendo frequentemente analisada em 

sistemas modelo. Também foi observado que a infecção das células epiteliais pelo H. 

pylori provoca rearranjos dramáticos da actina do citoesqueleto da célula hospedeira, bem 

como alterações na morfologia das células do hospedeiro (fenótipo beija-flor), este fenótipo 

está associado com alterações no sinal das vias de transdução da célula hospedeira e a 

fosforilação de tirosina das proteínas destas células (ARGENT et al., 2004).  

 

1.7.1. Gene cagA 

Estudos mostraram que pacientes com infecção por H. pylori possuem danos no DNA 

das células epiteliais da mucosa gástrica, que se correlacionaram com a intensidade da 

resposta inflamatória na mucosa e com os genótipos patogênicos cagA (THOMAZINI, 2006). 

Desta forma, poderemos avaliar a correlação entre os diferentes genótipos da bactéria e os 

diversos desfechos clínicos. 

O gene cagA é responsável pela expressão de uma citotoxina (cag – cytotoxin 

associated gen) e também considerado como marcador da ilha de patogenicidade. A ilha de 

patogenicidade cag (PAI) está relacionada a linhagens mais virulentas de H. pylori 

(MARTINS et al., 2005). 

A ilha cag-PAI é um componente do genoma do H. pylori que contém genes homólogos 

aos de outras bactérias, codificando os componentes do sistema de secreção do tipo IV, que 

irá injetar moléculas efetoras da bactéria na célula do hospedeiro, permitindo que a bactéria 

module vias do metabolismo celular, incluindo a expressão de proto-oncogenese (COVACCI, 

1999). 
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Pesquisadores demonstraram que componentes do H. pylori induzem a alterações na 

fosforilação de tirosinas, nas vias de sinalização e de transdução da célula hospedeira, o que 

resultará em rearranjos do citoesqueleto e alterações morfológicas que estimulam a célula a se 

espalhar e se alongar de maneira idêntica à produzida pelo fator de crescimento de hepatócitos 

(STEIN, 2000). Outros fatores da bactéria induzem a desfosforilação de proteínas 

normalmente fosforiladas (CHEN-WUN, 2002). 

A proteína CagA do H. pylori atua como antígeno imunogênico. A sua estrutura revela 

uma região 5’ altamente conservada, mas com uma região 3’ com número variável de 

seqüências repetitivas, o que leva à variação do comprimento da proteína. A proteína CagA é 

altamente imunogênica, e qualquer variação em seu comprimento pode levar a diferentes 

respostas do hospedeiro, com vários graus de resposta inflamatória (ARGENT et al., 2004).  

 Segundo Saruç et al., a citotoxina CagA é uma proteína codificada pelo gene cagA, 

onde a presença desse gene está, muitas vezes, associada à afecções gástricas importantes. De 

acordo com outro estudo realizado, há correlação entre úlcera péptica e resposta do 

hospedeiro à proteína do H. pylori, que possui alto peso molecular, variando de 120 à 140 

kDa (COVER et al., 1990).       

As cepas que expressam cagA tendem a ser mais virulentas e induzem níveis mais altos 

de expressão de citocinas, tais como IL-1b e IL-8. Segundo Parsonnet et al., indivíduos 

infectados por cepas que expressam cagA têm três vezes maior chance de adquirir câncer 

gástrico.  

 

1.7.2 Gene vacA 

De acordo com Martins et. al., a citotoxina vacuolizante A (vacA) é um fator de 

virulência do H. pylori, estando relacionado com a produção da citotoxina. Todas as linhagens 

de H. pylori possuem o gene vacA que compreende duas porções: região s e m. A região s 

codifica o peptídeo sinal, identificando-se como s1 ou s2. A região m, dividida como m1 e 

m2, é identificada como região média do gene. A combinação em mosaico dos alelos das 

regiões s e m determinam a produção de citotoxinas, responsáveis pelo grau de virulência da 

bactéria.  Assim, s1m1 estão relacionadas com a produção de quantidade elevada de 

citotoxina de vacuolização. Já s1m2 relaciona-se com níveis moderados de citotoxina. O s2m2 

está envolvido com pouca ou nenhuma citotoxina.  

A classificação deste gene conforme seus subtipos têm grande significância para 

determinação dos genótipos mais virulentos e afecções mais graves (GUSMÃO et al., 2000).  
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O gene vacA é capaz de induzir a formação de canais seletivos de ânions nas células 

epiteliais, levando a uma alta liberação da uréase e dessa forma pode contribuir para indução 

de danos ao DNA celular (MARTINS et al., 2005). 

A proteína VacA atua no desenvolvimento de doenças gástricas, mostrando que em 

indivíduos portadores de úlcera a vacuolização celular é considerável, porém, segundo 

Petersen et al., a forma como o gene vacA promove esses danos celulares ainda não foi 

elucidado, continuando a ser alvo de estudos.  

Os fatores de virulência do H. pylori variam muito, devido à sua relevância clínica, 

tanto os perfis genéticos e vacA do status cagA foram investigados em diferentes áreas 

geográficas, mostrando uma grande variabilidade de distribuição. Por exemplo, a frequência 

de vacAs1 pode variar de 48%  a 100%, enquanto cagA varia de 66,9% a 83,6% e 100% 

(ERZIN, 2006).  

No Brasil, estes dados também são relatados em estudos de diferentes regiões do país, 

entretanto, poucos trabalhos têm sido realizados no Ceará, região Nordeste do Brasil, uma 

área de alta prevalência do H. pylori com altos índices de infecção por essa bactéria e 

carcinoma gástrico. É importante salientar que nesta região o câncer gástrico é o segundo 

fator de mortalidade entre os pacientes com doença neoplásica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). 

   Sabendo-se da significativa prevalência da infecção pelo H. pylori em adultos e 

crianças no Nordeste do Brasil e os altos índices de gastrite, úlcera gástrica, úlcera duodenal e 

câncer gástrico causadas pela presença de tal bactéria, torna-se importante um estudo de 

caracterização dos fatores de virulência demonstrado pelas cepas cagA e vacA presentes na 

população da nossa região. Poderá ser de grande relevância a identificação dos fatores de 

virulência das cepas de H. pylori, através de técnicas de biologia molecular, o PCR, 

auxiliando no acompanhamento de pacientes com maior risco de desenvolver doenças com 

prognósticos mais comprometedores e colaborando na elaboração de protocolos clínicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

Caracterizar as cepas de H. pylori provenientes de pacientes portadores de gastrite, 

úlcera gastroduodenal e câncer gástrico quanto aos genes cagA e vacA e alelos através da 

técnica de PCR.  

 

2.2. Específicos 

Avaliar a prevalência do genótipo vacA e variante dos  alelos da região s e m em 

pacientes portadores de gastrite, úlcera gastroduodenal e câncer gástrico. 

   Avaliar a prevalência do gene cagA, em pacientes portadores de  gastrite, úlcera 

gastroduodenal e câncer gástrico e associação desse gen com o vacA e variante dos  alelos da 

região s e m.     
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3. MÉTODO 

 

3.1. Casuística 

Foram convidados para participar do estudo 110 pacientes portadores de dispepsia que 

realizaram exame endoscópico no Serviço de Endoscopia do Hospital Universitário Walter 

Cantídio e pacientes com diagnóstico de câncer gástrico, internados no Hospital Universitário 

Walter Cantídio, no período de Novembro de 2008 à Novembro de 2009. Foram também 

incluídas no estudo, 24 amostras de pacientes anteriormente internados no referido hospital. 

Todos os pacientes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. As amostras 

selecionadas para este estudo foram àquelas positivas para a presença de H. pylori, através do 

teste da urease e histopatologia. 

Dos 110 participantes do estudo prospectivo, foram analisados os fragmentos de biópsia 

gástrica e dos participantes do estudo retrospectivo, foi feita a análise a partir de fragmentos 

fixados em parafina. 

Os pacientes que aceitaram participar do estudo, responderam ao questionário 

avaliando: idade, sexo, grau de instrução, renda familiar, fonte de água, hábitos alimentares e 

de higiene, condições hidrossanitárias e agrupamento familiar. 

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, com 

aprovação nº 081.12.08. 

 

3.2. Tipo de Estudo 

Estudo descritivo e analítico transversal.  

 

3.3. Seleção dos Pacientes 

Foram critérios de inclusão: 

   - Pacientes portadores de Gastrite e Úlcera Péptica 

 Ser H. pylori positivo através do teste da urease e histologia  

 Idade mínima de 18 anos e máxima de 80 anos de ambos os sexos; 

 Pacientes que assinaram o termo de consentimento informado. 

   - Pacientes portadores de Câncer Gástrico 

 Ser portador de câncer gástrico  

 Ser H. pylori positivo através do teste da urease e histologia  

 Idade mínima de 18 anos e máxima de 80 anos de ambos os sexos; 
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 Pacientes que assinaram o termo de consentimento informado; 

 

Foram critérios de exclusão: 

       Gravidez ou lactação; 

       Condições associadas a distúrbios da fisiologia gástrica, como vagotomia, cirurgia 

prévia de ressecção gástrica, síndrome de Zollinger-Ellison ou estenose pilórica; 

       Insuficiência Renal, Insuficiência hepática, Insuficiência Cardíaca Congestiva ou 

instabilidade hemodinâmica que contra indique a investigação endoscópica. 

 

3.4. Procedimentos 

3.4.1. Coleta de fragmentos de mucosa gástrica 

Foram coletados fragmentos de biópsia gástrica dos pacientes portadores de gastrite e 

úlcera, durante a esofagogastroduodenoscopia. O procedimento endoscópico foi realizado 

com o paciente em jejum, após receber anestesia tópica da orofaringe com Cloridrato de 

Lidocaína (Xilocaína spray a 10%) e Diazepam (5 mg por via oral). A limpeza do endoscópio 

seguiu as normas para desinfecção do mesmo, sendo lavado com água e sabão e imerso em 

solução de glutaraldeído a 2% por 30 minutos. 

O material da mucosa gástrica foi colhido na incisura angular, na pequena e grande 

curvatura do antro e do corpo gástrico para o estudo histopatológico.  

Foi realizado o teste da urease pré–formada no próprio local da endoscopia através da 

imersão de um fragmento da região antral em tubo contendo uréia e indicador de pH. A leitura 

final do resultado foi realizada uma hora após o procedimento. Havendo mudança da 

coloração da uréia de “amarelo” para “vermelho”, o teste da urease foi considerado positivo. 

Considerou-se negativo o teste em que a solução permaneceu “amarela” após vinte e quatro 

horas da coleta. Quando houve dificuldade em estabelecer a mudança de coloração, o teste foi 

considerado indeterminado. 

Foram colhidos cinco fragmentos de biópsia da mucosa gástrica, de acordo com o 

protocolo de Sydney (DIXON et al., 1996), seguindo a descrição proposta por este método 

que é a seguinte:  

Grau 0, nenhuma alteração do epitélio superficial ou glandular, com ausência de células 

inflamatórias na lâmina própria - Ausência de gastrite. Grau 1: Gastrite de leve intensidade. 

Grau 2: Gastrite moderada. Grau 3: Gastrite intensa. Estes parâmetros são descritos com base 

presença de mononucleares na lâmina própria e/ou no epitélio superficial ou glandular. A 

Intensidade da atividade inflamatória também é classificada em leve (grau 1), moderada (grau 
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2) ou intensa (grau 3), em relação à presença de polimorfonucleares na lâmina própria e/ou no 

epitélio superficial ou glandular. Todas as alterações são relatadas para o antro (A) e o corpo 

(C) gástrico, preenchendo os requisitos de: ausência (0), discreta (1), moderada (2), acentuada 

(3) e inadequada (4). 

A coleta de biópsia gástrica proveniente dos pacientes portadores de câncer gástrico 

ocorreu no momento da intervenção cirúrgica de gastrectomia, retirando pequenos fragmentos 

distais ao tumor. Estes fragmentos foram estocados a -80ºC até o seu processamento e análise. 

Também foram utilizadas peças, oriundas de tumores gástricos, fixadas em parafina, de onde 

se extraiu a biópsia, após desparafinização da mesma e procedeu-se a análise. 

 

3.4.2. Histopatologia 

Os espécimes de biópsias provenientes dos pacientes estudados foram fixadas em 

formol, desidratadas em álcool e xilol e a seguir incluídos em parafina. Cortes de 4 m de 

espessura foram obtidos. As lâminas, coradas pela Hematoxilina-Eosina para estudo 

histopatológico, foram analisadas em exame duplo cego, sendo avaliada a concordância inter-

observador com posterior revisão de todas as lâminas. 

A análise histopatológica foi realizada no Departamento de Patologia e Medicina Legal 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará.  

O câncer gástrico foi classificado segundo seu aspecto macroscópico pela classificação 

de Bormann (1926), que preconiza quatro tipos: I: Vegetante, protuso ou polipóide; II: 

Ulcerado bem delimitado; III: Ulcerado infiltrativo; IV Infiltrativo (DANNI, 2006). 

Foi utilizada também a classificação de Lauren, segundo a qual os adenocarcinomas 

gástricos são divididos em: a) Tipo intestinal ou indiferenciado: se origina a partir da mucosa 

metaplásica intestinal, em nível do estômago e que, do ponto de vista histopatológico, é 

constituído pelo adenocarcinoma papilotubular e pelo tubular, ambos ao se instalarem seguem 

a diferenciação própria do epitélio tipo intestinal em geral; b) Tipo difuso, diferenciado ou 

infiltrativo: constituindo-se histopatologicamente da forma mucocelular, que se origina da 

mucosa gástrica normal e que segue o curso de diferenciação da mucosa normal. 

 

 

3.4.3. Critérios de positividade e negatividade para o H. pylori 

De acordo com a positividade do teste da uréase e a confirmação através do 

histopatológico os pacientes foram inclusos no estudo. Todas as amostras foram confirmadas 

por técnica de biologia molecular, através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).  
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3.4.4. Extração do DNA de H. pylori em biópsia gástrica 

Os fragmentos de biópsia colhidos e as lâminas fixadas dos fragmentos retirados da 

parafina foram utilizados para a realização da extração do DNA bacteriano do H. pylori. O 

DNA foi extraído das amostras com os reagentes do QIAamp DNA mini kit de QIAGEN
®
, 

conforme instrução do fabricante.  

O material celular foi digerido com 180μL de tampão ATL e 20μL de Proteinase K, que 

foram colocados em banho-maria a 56ºC, por vinte e quatro horas. Após a digestão, foram 

adicionados 200μL de tampão AL, e levou-se a banho-maria a 70ºC por dez minutos, 

adicionando-se 200μL de Etanol 100%, em seguida.  

Foram realizadas eluições em microcentrífuga Eppendorf, com coluna Spin QIAamp
®
, 

com os tampões de QIAGEN
®

 AW1 (centrifugação a 8.000 rpm por 1 minuto), AW2 

(centrifugação a 14.000 rpm por três minutos), repetindo o procedimento.  

Na última etapa, foi adicionado 50μL de tampão AE, centrifugando por um minuto a 

8.000 rpm e repetindo essa lavagem para a extração do material genético. Após realizada a 

etapa de extração do DNA, as amostras foram armazenadas a -20ºC até o seu processamento. 

 

3.4.5. A Reação em cadeia de Polimerase (PCR) 

O material genético do H. pylori retirado dos fragmentos de biópsias do estômago foi 

utilizado como modelo de DNA para amplificar os fragmentos de tecidos dos genes cagA e 

vacA e seus alelos, sendo acrescentados “primers” específicos para cada gene de acordo com 

o protocolo. Foram utilizados 5,0μL do DNA extraído em tubos específicos e utilizados 

alguns reagentes: 12,5μL da enzima Taq-DNA polimerase GoTaq green
®
, responsável pela 

catalisação das reações; 2,5μL dos “primers” específicos para o gene ureA, que é típico de 

todas as cepas de H. pylori, no intuito de confirmar da presença da bactéria; 2,5μL dos 

“primers” para o gene cagA e para os alelos s1, m1 e m2 do gene vacA, para identificar as 

cepas que possuem estes genótipos. As reações ocorreram isoladas para cada gene. A tabela 1 

relaciona os primers que foram utilizados para cada marcador genético. 

Para realizar a amplificação do DNA extraído foi utilizado o termociclador, conforme o 

protocolo de ciclos específicos para o gene ureA, para o gene cagA e para os alelos s1, m1 e 

m2 do gene vacA. 

As condições para a amplificação do gene cagA, foram as seguintes: 1 ciclo para 

desnaturação inicial de um minuto e meio a 94ºC, 39 ciclos com desnaturação a 94ºC por um 

minuto; anelamento a 55ºC por um minuto e extensão a 72ºC por dois minutos, seguidos de 

mais um ciclo de extensão final a 72ºC por sete minutos. 
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Para a amplificação da seqüência sinal (alelo s1) do gene vacA foi realizada a 

amplificação da seguinte forma: 1 ciclo inicial de desnaturação a 95ºC, 34 ciclos com 

desnaturação a 95ºC por um minuto; anelamento a 52ºC por um minuto e extensão a 72ºC por 

um minuto, seguido de mais um ciclo de extensão final de sete minutos a 72ºC. Para os alelos 

da região média do gene vacA (m1 e m2), a amplificação deu-se da seguinte maneira: 1 ciclo 

inicial a 95ºC de um minuto e trinta segundos, seguido de 34 ciclos com desnaturação de 

trinta segundos a 95ºC; anelamento a 56ºC por um minuto; extensão por um minuto e trinta 

segundos a 72ºC e um último ciclo de cinco minutos a 72ºC para extensão final. 

Realizada a extração e amplificação do DNA, foi feito um Gel de Agarose a 2%, 

corado, posteriormente, com Brometo de Etídio. O gel é embebido em tampão Tris Acetato 

EDTA (TAE), onde são colocadas as amostras em poços para avaliar a presença das bandas 

de nucleotídeos do DNA de H. pylori, sendo corrido por eletroforese a 100v por 40 minutos. 

Este gel foi revelado em câmara eletrônica de ultravioleta para evidenciação dos pares de 

bases, obtendo-se o resultado positivo ou negativo para o gene cagA e para os alelos do gene 

vacA a partir da presença ou ausência das bandas de nucleotídeos pertencentes a esses genes.  

Foram utilizados amostras com controle positivo para cada gene. Utilizou-se também 

controle negativo, contendo todos os reagentes com exceção de DNA extraído. 
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Tabela 1: Primers utilizados na amplificação dos genes 

cagA e alelos de vacA 

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

ureA - F GCCAATGGTAAATTAGTT 491  

ureA - R CTCCTTAATTGTTTTTAC   

cagA - F GATAACAGGCAAGCTTTTGAGG 

349 

 

cagA - R CTGCAAAAGATTGTTTGCGAGA  

vacA s1 - F ATGGAAATACAACAAACACAC 

259 

 

vacA s1 - R CTGCTTGAATGCGCCAAAC  

vacA s2 - F ATGGAAATACAACAAACACAC 

286 

 

vacA s2 - R CTGCTTGAATGCGCCAAAC  

vacA m1 - F GTAATGGTGGTTTCAACACC 

290 

 

vacA m1 - R TAATGAGATCTTGAGCGCT  

vacA m2 - F GGAGCCCCAGGAAACATTG 

352 

 

vacA m2 - R CATAACTAGCGCCTTGCAC   

        (Atherton, et al 1995; Peek, et al 199). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Características dos pacientes estudados quanto aos grupos, ao sexo e a idade 

Foram avaliados 134 pacientes, destes, 76 (56,7%) eram portadores de gastrite, 28 

(20,9%) de úlcera gastroduodenal e 30 (22,4%) de câncer gástrico. A  idade variou de 19 a 78 

anos, com média de idade de 44,1 + 12,6 anos, o gráfico 1  apresenta a distribuição dos 

pacientes em função da faixa etária. Com relação ao gênero, 56 (41,8%) pacientes eram do 

sexo masculino e 78 (58,2%) do sexo feminino, como observado na figura 2. 

 

Figura 1: Distribuição dos pacientes quanto a faixa etária 

Distribuição dos pacientes quanto à faixa etária

55 

(41,0%)

25 

(18,7%)
25 

(18,7%)

29 

(21,6%)

18 a 30 anos 31 a 45 anos 46 a 55 anos acima de 56 anos

 

 

 Figura 2: Caracterização dos pacientes por grupo, com relação ao sexo 

Caracterização dos pacientes por grupo, com relação ao 

sexo

26/76

(34,2%)

13/28

(46,4%)

17/30

(56,7%)

50/76

(65,8%)

15/28

(53,6%)
13/30

(43,3%)

gastrite úlcera CA gástrico

Tipos de enfermidade

masculino feminino

 

 

4.2. Caracterização dos pacientes portadores de Gastrite 
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Dos pacientes com gastrite, 50 (65,8%) eram do sexo feminino e 26 (34,2%) do sexo 

masculino. A idade variou de 19 a 78 anos, com média de idade de 41,6 + 12,6 anos. 

Com relação aos sintomas mais comumente relatados nesse grupo de pacientes, 44 

(57,9%) queixaram-se de epigastralgia e 22 (29,0%) tinham queixa de disfagia, 10 (13,1%) 

eram assintomáticos. Das gastrites diagnosticadas pelo exame histopatológico, 08 (10,3%) 

eram gastrite antral, 09 (11,5%) gastrite do corpo e 59 (77,6%) apresentaram pangastrite.  

 

4.3. Caracterização dos pacientes portadores de Úlcera 

Dos portadores de úlcera, 15 (53,6%) eram do sexo feminino e 13 (46,4%) do sexo 

masculino. A idade neste grupo variou de 28 a 71 anos, com uma média de idade de 49,7 + 

10,6. 

A epigastralgia foi referida como sintoma principal por 24 (85,7%) dos pacientes desse 

grupo, 4 pacientes (14,3%) relataram disfagia e 1 paciente apresentou ambos os sintomas. 

Com relação ao diagnóstico de úlcera através do histopatológico e endoscopia: 13 

(46,4%) pacientes apresentaram úlcera duodenal e 15 (53,6%) úlcera gástrica. 

 

4.4. Caracterização dos pacientes portadores de Câncer Gástrico 

Dos 30 portadores de câncer gástrico 17 (56,7%) eram do sexo masculino e 13 (43,3%) 

do sexo feminino. Nestes casos, a idade variou de 23 a 75 anos, com média de idade de 46,8 + 

14,1 anos. Todos os pacientes portadores de câncer gástrico foram H. pylori positivos pela 

técnica de PCR através da presença do gene ureA e da sequência sinal do gene vacA.  

Neste grupo de pacientes, 16 (53,4%) eram portadores de carcinoma gástrico do tipo 

difuso, 10 (33,3%) portavam o tipo intestinal e de 4 pacientes (13,3%) não havia  informação 

sobre o seu tipo de câncer gástrico. 

Pela classificação morfológica de Borrmann, 4 pacientes (13,3%) apresentaram tipo I de 

Borrmann, 6 (20%) tinham tipo II, 10 (33,3%) tipo III e 7 (23,4%) eram Borrmann tipo IV. 

Do total de pacientes estudados, não foi obtido o grau de Bormnann de 3 pacientes (10%). 

 

4.5. Presença do genótipo vacA e seus alelos nas cepas de H. pylori estudadas 

O gene vacA foi encontrado nos 134 pacientes estudados. Foi realizada a genotipagem 

dos alelos da sequência sinal (s1 e s2) e da região média (m1 e m2) deste gene. Foram 

encontradas 100 cepas vacAs1 (74,6%), 25 cepas (18,6%) vacAs2 e 9 cepas (6,8%) 

expressando vacA s1/s2.   
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A cepas apresentaram o seguinte perfil de acordo com a combinação dos alelos do gene 

vacA:  sendo 65 (48,5%) vacAs1m1 e 28 (20,9%) ,vacAs1m2, 9 (6,7%) cepas vacAs2m1, 11 

(8,2%) vacAs2m2. Dez cepas (7,5%) apresentaram os dois tipos de sequência sinal, sendo 

vacAs1s2m2. Onze cepas (8,2%), apresentaram somente a sequência sinal do gene vacA. A 

distribuição dos alelos do gene vacA nas cepas estudadas encontram-se resumidas na tabela 2.  

 

Tabela 2: Caracterização da combinação 
alélica do gene vacA nas cepas estudadas 

genótipo n  % 

vacA s1m1 65 48,5 

vacA s1m2 28 20,9 

vacA s2m1 9 6,7 

vacA s2m2 11 8,2 

vacA híbrido 8 7,5 

vacA sx* 11 8,2 

Total 134 100 

*sx = vacA com presença do alelo s e 
ausência do alelo m 

 

 

4.6. Genótipo vacA  e gastrite 

Das cepas presentes nos portadores de Gastrite, 35 (46,1%) apresentaram alelo 

vacAs1m1, 17 (22,4%) vacAs1m2, 04 (5,3%) foram vacAs2m1, 9 (11,8%) eram vacAs2m2. 

Foram encontradas 3 cepas (3,9%) híbridas, expressando vacAs1s2m2 (2 cepas) e 

vacAs1s2m1m2 (1 cepa). Oito cepas (10,5%) apresentaram somente a sequência sinal do gene 

vacA, expressando vacAs1 ou s2. 

 

4.7. Genótipo vacA e úlcera 

 Nos portadores de úlcera foram encontradas 14 cepas (50,0%) expressando vacAs1m1, 

6 cepas (21,4%) eram vacAs1m2, 5 cepas (17,8%) vacAs2m1, 1 cepa (3,6%) vacAs2m2 e 2 

cepas (7,2%) tinham genótipo híbrido vacAs1s2m1m2.  
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4.8. Genótipo vacA e câncer gástrico 

Das 30 cepas estudadas nos portadores de câncer gástrico, todas apresentaram a 

sequência sinal do gene vacA, sendo 29 cepas (96,7%) vacAs1 e 01 cepa (3,3%)  vacAs2. As 

cepas encontradas nesses indivíduos apresentaram o seguinte perfil alélico do gene vacA: 16 

cepas (53,3%) vacAs1m1, 05 cepas (16,7%) vacAs1m2, 1 cepa (3,3%) vacAs2m2, 05 cepas 

(16,7%) apresentaram alelo híbrido vacAs1m1m2, 3 cepas (10,0%) apresentaram somente a 

sequência sinal do gene vacA sem expressar a região média. Nenhuma cepa expressou o alelo 

vacAs2m1. O gene vacAs1 foi significantemente associado  com câncer gástrico p=0,02. A 

Tabela 3 apresenta o perfil alélico do gene vacA e sua significância estatística nas afecções 

estudadas.  

 

Tabela 3: Distribuição dos alelos vacA de H. pylori nas afecções gástricas estudadas  

Genótipos gastrite antral (8) gastrite corpal (9) pangastrite (59) úlcera (28) câncer gástrico (30) 

vacA s1 5 (62,5%) 7 (77,8%) 43 (72,9%) 20 (71,4%) 25 (83,3%) 

vacA s2 2 (25,0%) 2 (22,2%) 14 (23,7%) 6 (21,4%) 1 (3,3%) 

vacA s1/s2 1 (12,5%) 0 2 (3,4%) 2 (7,2%) 4 (13,4%) 

  p = 0,679 p = 0,695 p = 0,199 p = 0,903 p = 0,02 

vacAs1m1 4 (50,0%) 4 (44,4%) 27 (45,8%) 14 (50,0%) 16 (53,3%) 

vacAs1m2 1 (12,5%) 3 (33,4%) 13 (22,0%) 6 (21,4%) 5 (16,7%) 

vacAs2m1 1 (12,5%) 0 3 (5,1%) 5 (17,8%) 0 

vacAs2m2 1 (12,5%)  1 (11,1%) 7 (11,9%) 1 (3,6%) 1 (3,3%) 
vacA 
híbrido 1 (12,5%) 0 2 (3,3%) 2 (7,2%) 5 (16,7%)  

vacAsx 0 1 (11,1%) 7 (11,9%) 0 3 (10,0%) 

  p = 0,173 p = 0,889 p = 0,291 p = 0,88 p = 0,054 

*sx = vacA com presença do alelo s e ausência do alelo m 

 

 

4.9. Presença do gene cagA nas cepas de H. pylori estudadas 

Do total de cepas de H. pylori estudadas, 106 (82,8%) apresentaram o gene cagA, e 22 

cepas (16,4%) foram cagA negativas. As figuras 3 e 4 apresentam respectivamente  a relação 

do gene cagA com o sexo e a faixa etária dos pacientes. Não houve diferença significante 

entre presença do gene cagA,  quanto ao sexo e idade.  
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Figura 3: Presença do gene cagA em relação ao sexo 
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Figura 4: Presença do gene cagA de acordo com a faixa etária. 

Presença de cagA de acordo com a  faixa etária
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4.10. Genótipo cagA e Gastrite 

Nas cepas presentes nos 76 pacientes com gastrite, 56 (73,7%) eram cagA positivo, 

através da técnica de PCR (p=0,001).  Nos portadores de gastrite crônica do antro (8 

pacientes), 6 cepas (75,0%) cagA positivo. Nos 9 portadores de gastrite crônica do corpo 6 

cepas (66,7%) eram cagA positivo. Das 59 cepas presentes nos portadores de pangastrite 44 
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(74,6%) apresentaram o gene cagA. A tabela 4 mostra as cepas cagA positivas presentes nos 

tipos de gastrite estudados. 

 

4.11. Genótipo cagA e Úlcera 

No grupo dos 28 pacientes com úlcera, 27 (96,4%) portavam cepas cagA positivo 

(p=0,044). Nos 13 portadores de úlcera duodenal, 12 (92,3%) eram cagA positivo. Todos os 

15 pacientes com úlcera gástrica estavam infectados com cepas cagA positivo. 

 

4.12. Genótipo cagA e Câncer Gástrico 

Das 30 cepas genotipadas dos pacientes com câncer gástrico estudados, 29 (96,7%) 

apresentaram o gene cagA, somente 01 cepa (3,3%) foi cagA negativo. A presença do gene 

cagA nas cepas de H. pylori genotipadas nos portadores de câncer gástrico foi 

estatisticamente significante, conforme mostrado na tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13. Caracterização das cepas de H. pylori quanto à presença dos genes cagA e vacA 

Nos pacientes com gastrite, 56 cepas (73,7%) apresentaram o gene cagA e vacA. Sendo, 

28 cepas (50,0%) cagA/vacAs1m1, 13 cepas (23,2%) cagA/vacAs1m2, 5 cepas (8,9%) 

cagA/vacAs2m2, todas as 3 (5,4%) cepas com alelos híbridos do gene vacA apresentaram 

também o gene cagA, 7 (12,5%) cepas que expressaram somente o alelo s do gene vacA 

foram cagA positivas. Nenhuma cepa expressou a combinação cagA/vacAs2m1 (p = 0,02).  

Tabela 4: Presença do gene cagA nos casos 
estudados 

  cag A + cag A - p 

gastrite crônica 
do antro 

6/8   
(75%) 

2/8   
(25%) 1 

gastrite crônica 
do corpo 

6/9   
(66,7%) 

3/9   
(33,3%) 0,68 

pangastrite 
44/59   

(74,6%) 
15/59   

(25,4%) 0,02 

úlcera 
gastroduodenal 

26/28   
(92,9%) 

2/28   
(7,1%) 0,46 

câncer gástrico 
29/30 

(96,7%) 
1/30 

(3,3%) 0,02 
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Nas 27 cepas presentes nos pacientes com úlcera que expressaram ambos os genes cagA e 

vacA, foi encontrado o seguinte arranjo alélico: todas as 14 cepas (51,8%) com o alelo 

vacAs1m1 foram cagA positivas, 5 cepas (18,5%) cagA/vacAs1m2, 4 cepas (14,8%) 

cagA/vacAs2m1, 1 cepa (3,7%) cagA/vacAs2m2. As 2 cepas híbridas (7,4%) vacAs1s2m1m2 

expressaram também o gene cagA (p = 0,49). 

 Nos 30 portadores de câncer gástrico, 29 cepas apresentaram os genes cagA e vacA 

conjuntamente, tendo a seguinte distribuição: 16 cepas (55,2%) cagA/vacAs1m1, 5 cepas 

(17,2%) cagA/vacAs1m2, 5 cepas (17,2% ) expressaram o gene cagA com alelos mistos de 

vacAs1s2m1m2, 3 cepas (10,4%) expressaram somente o genótipo vacA s com ausência do 

alelo m e foram cagA positivas. A única cepa apresentando vacAs2m2 era cagA negativa. A 

presença do gene cagA associado ao alelo vacAs1m1 foi significante no grupo de pacientes 

com câncer gástrico (p = 0,03). A tabela 5 mostra a associação desses genótipos com as 

afecções estudadas. 

  

           Tabela 5: Presença da combinação alélica do gene vacA com gene cagA nos grupos estudados 

 Afecções (n) 

Genótipos gastrite antral (6) gastrite corpal (6) pangastrite (44) úlcera (26)  câncer gástrico (29) 

cagA+/ vacAs1m1 4 (66,6%) 1 (16,7%) 23 (52,3%) 14(53,8%) 16 ( 55,1%) 

cagA+/ vacAs1m2 1 (16,7%) 3 (50,0%) 9 (20,4%) 5 (19,1%) 5 (17,2%) 

cagA+/ vacAs2m1 0 0 0 4 (15,8%) 0 

cagA+/ vacAs2m2 0 1 (16,7%) 4 (9,2%) 1 (3,7%) 0 

cagA+/ vacA hibrido 1 (16,7%) 0 2 (4,5%) 2 (7,6%) 5 (17,2%) 

cagA+/ vacA Sx 0 1 (16,7%) 6 (13,6%) 0 3 (10,5%) 

valor de p 0,092 0,131 0,045 0,49 0,03 

*sx = vacA com presença do alelo s e ausência do alelo m 
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Figura 5: Gel de Agarose para visualização das bandas do gene cagA. 
 

 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

 

Poço 01: Controle negativo Poço 08: cagA positivo 

Poço 02: cagA positivo Poço 09: cagA positivo 

Poço 03: cagA positivo Poço 10: cagA positivo 

Poço 04: cagA positivo Poço 11: cagA positivo  

Poço 05: cagA positivo Poço 12: cagA positivo 

Poço 06: cagA positivo Poço 13: Controle positivo 

Poço 07: cagA positivo Poço 14: DNA ladder 

 

 1    2   3    4   5    6   7    8   9   10  1112  13 14 
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     Figura 6: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo s1 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

 

Poço 01: Controle negativo Poço 11: vacAs1 positivo 

Poço 02: vacAs1 positivo Poço 12: vacAs1 positivo 

Poço 03: vacAs1 positivo Poço 13: vacAs1 positivo 

Poço 04: vacAs1 positivo Poço 14: vacAs1 positivo  

Poço 05: vacAs1 positivo Poço 15: vacAs1 positivo 

Poço 06: vacAs1 positivo Poço 16: vacAs1 negativo 

Poço 07: vacAs1 positivo Poço 17: vacAs1 positivo 

Poço 08: vacAs1 positivo Poço 18: vacAs1 positivo 

Poço 09: vacAs1 positivo Poço 19: Controle positivo 

Poço 10: vacAs1 positivo Poço 20: DNA Ladder Poço20:  DNA Ladder 

1      2     3     4     5    6      7    8    9     10  11   12  13   14   15  16   17  18   19  20 
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Figura 7: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo s1 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

 

Poço 01: Controle negativo Poço 08: vacAs1 positivo 

Poço 02: Controle positivo Poço 09: vacAs1 negativo 

Poço 03: vacAs1 positivo Poço 10: vacAs1 positivo 

Poço 04: vacAs1 positivo Poço 11: vacAs1 negativo  

Poço 05: vacAs1 positivo Poço 12: vacAs1 positivo 

Poço 06: vacAs1 positivo Poço 13: vacAs1 negativo 

Poço 07: vacAs1 positivo Poço 14: DNA ladder 
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     Figura 8: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo s2 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

 

Poço 01: Controle negativo Poço 06: vacAs2 positivo 

Poço 02: vacAs2 positivo Poço 07: vacAs2 positivo 

Poço 03: vacAs2 positivo Poço 08: vacAs2 positivo 

Poço 04: vacAs2 positivo Poço 09: Controle positivo  

Poço 05: vacAs2 positivo Poço 10: DNA ladder 

 

   1     2     3      4       5      6      7     8    9    10   

10101010 



47 

 

 
Figura 9: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo m1 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

 

Poço 01: Controle negativo Poço 11: vacAm1 positivo 

Poço 02: Controle positivo Poço 12: vacAm1 positivo 

Poço 03: vacAm1 positivo Poço 13: vacAm1 positivo 

Poço 04: vacAm1 negativo Poço 14: vacAm1 positivo  

Poço 05: vacAm1 positivo Poço 15: vacAm1 negativo 

Poço 06: vacAm1 positivo Poço 16: vacAm1 positivo 

Poço 07: vacAm1 positivo Poço 17: vacAm1 negativo 

Poço 08: vacAm1 positivo Poço 18: vacAm1 positivo 

Poço 09: vacAm1 negativo Poço 19: vacAm1 negativo 

Poço 10: vacAm1 positivo Poço 20: DNA Ladder Poço20:  DNA Ladder 

 

1    2     3    4     5    6     7    8    9    10   11  12  13  14   15  16   17  18   19  20 
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Figura 10: Gel de Agarose para visualização das bandas do alelo m2 do gene vacA. 

 

Da esquerda para a direita tem-se: 

 

 

 

Poço 01: Controle negativo Poço 08: vacAm2 positivo 

Poço 02: vacAm2 positivo Poço 09: vacAm2 negativo 

Poço 03: vacAm2 negativo Poço 10: vacAm2 positivo 

Poço 04: vacAm2 positivo Poço 11: vacAm2 negativo  

Poço 05: vacAm2 positivo Poço 12: Controle positivo 

Poço 06: vacAm2 negativo Poço 13: DNA ladder 

Poço 07: vacAm2 positivo  

 1    2    3   4    5   6    7   8    9  10  11 12 13 
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5. DISCUSSÃO 

 

A variabilidade genética das cepas de H. pylori, bem como, sua distribuição heterogênea 

nas diversas regiões do planeta e a sua associação com as afecções gastroduodenais e o câncer 

gástrico, faz com que esse tema desperte relevante interesse na busca do conhecimento 

científico a cerca dos fatores, ligados à bactéria, que geram estes resultados clínicos. Os 

principais sítios gênicos estudados são a ilha de patogenicidade cag, e mais especificamente o 

gene cagA, e o gene vacA e sua combinação alélica, pois estes genes codificam proteínas que 

conferem virulência específica à bactéria.  

A sequência sinal do gene vacA esteve presente em todas as cepas analisadas nesse 

estudo. Sendo mais prevalente as cepas vacAs1 (74,6%), que demonstra um maior potencial 

patogênico pela expressão da citotoxina vacuolizante (VacA) ativa. Em menor número, foram 

encontradas cepas com a sequência sinal s2 (18,6%), que têm menor poder de expressão da 

proteína VacA. Também foram encontradas cepas com alelos s múltiplos, expressando o 

genótipo s1/s2 (6,8%). Este achado sugere um polimorfismo genético nessas cepas, fato esse 

relatado em outros estudos e que pode acarretar desfechos clínicos ainda desconhecidos (DE 

FRANCESCO, 2009). 

Com relação à combinação alélica da sequência sinal com a região média do gene vacA, 

a maioria das cepas apresentou o alelo s1m1 (48,5%), seguido de s1m2 (20,9%), s2m2 e cepas 

que expressaram somente a região “s” sem expressão da região “m”  (8,2%  cada). Foram 

genotipadas também cepas híbridas (s1s2m1m2) que apresentaram alelos múltiplos (7,5%). O 

alelo s2m1 teve uma baixa expressão (6,7%). 

Os achados de cepas com múltiplos alelos do gene vacA no presente estudo é 

concernente com o relatado em alguns estudos ao redor do mundo, com taxas de 11% na 

Holanda (VAN DOORN et al., 1998), 18% na Coréia (KIM et al., 2001) e 13% no Brasil 

(ASHOUR et al., 2002), porém o percentual encontrado foi menor que nos relatados em 

estudos anteriores.  Morales-Espinosa et al., no México, encontraram 85% de cepas híbridas 

de vacA. Tanih et al., na África do Sul, acharam prevalência de 46% de cepas híbridas, 

percentuais elevados quando comparados com os achados nesse estudo.  

A prevalência de cepas híbridas para o gene vacA em países desenvolvidos é menor do 

que em países em desenvolvimento (DE FRANCESCO, 2009).  Esta diferença da expressão 

de cepas com múltiplos arranjos do gene vacA entre os diversos países explica-se, pelo menos 

em parte, por conta das diferentes condições socioeconômicas, higienodietéticas e ambientais 

entre eles, o que favorece, no caso dos países em desenvolvimento, a que um mesmo 
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indivíduo possa ser infectado por mais de um tipo de cepa, gerando esse polimorfismo 

genético apresentado nesse e nos demais estudos. Este estudo demonstrou uma baixa 

prevalência de cepas com múltiplos alelos do gene vacA, resultado condizente com os 

achados em países desenvolvidos. O Brasil mesmo sendo um país em desenvolvimento, 

apresenta baixas taxas de infecção múltipla, de acordo com os achados de Ashour et al., que 

relataram uma prevalência de 13,4% de cepas com alelos múltiplos, resultado um pouco 

acima da porcentagem encontrada no presente estudo. 

A prevalência de cepas vacAs1m1 genotipadas neste estudo foi significantemente maior 

nos casos de pangastrite (p = 0,04) e de câncer gástrico (p = 0,05), e não foi estatisticamente 

significante nos casos de gastrite antral, gastrite do corpo e úlcera gastroduodenal. 

Em estudo multicêntrico, envolvendo indivíduos com gastrite, úlcera duodenal e câncer 

gástrico, de quatro países (Colômbia, E.U.A, Coréia e Japão), Yamaoka et al., (1999) acharam 

predominância dos alelos vacA s1m1 em todos os grupos e países estudados, havendo 

diferença somente quanto aos subtipos de s1. Em menor proporção foram achadas cepas 

expressando os genótipos vacAs1m2, s2m2 e com alelos múltiplos. Já, Umit et al., na Turquia, 

não acharam relação significante entre a presença do alelo s do gene vacA e a gastrite crônica.   

No presente estudo a porcentagem de cepas vacAs1m1 nos portadores de gastrite foi de 

46,1%. Na pesquisa de Yamaoka et al., nos pacientes com gastrite, foi encontrado um 

percentual de 45% na Colômbia e 56% nos E.U.A. Paniagua et al., encontraram 43,4% de 

cepas vacAs1m1 em pacientes com gastrite crônicas estudadas no México, associando esse 

achado a uma maior virulência das cepas. Esses resultados são similares ao encontrado neste 

trabalho.   

Na Turquia, Erzin et al., acharam relação significante entre a presença do gene vacAs1, 

associado ao gene cagA e cagE em portadores de úlcera, com prevalência de 53,6% de cepas 

vacAs1m1. Achado semelhante associando a presença do genótipo vacAs1 com a úlcera 

péptica, também foi relatado em estudo conduzido em Taiwan (WU et al., 2005). Na Itália, 

De Francesco et al., acharam prevalência de 45% de vacAs1m1. No Brasil, Martins et al., em 

estudo realizado com portadores de úlcera péptica no estado do Pará, acharam prevalência de 

48% de cepas vacAs1m1. Neste estudo, a prevalência de cepas vacAs1m1 foi de 50%, 

resultado similar ao descrito nos trabalhos anteriormente relatados e consonante com os dados 

encontrados na maior parte do mundo e no Brasil.  

A presença do genótipo vacAs1m1 em portadores de câncer gástrico foi de 53,3%. 

Resultado concernente com os achados na Colômbia e nos E.U.A. no estudo multicêntrico de 
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Yamaoka et al. Já, na Turquia, a prevalência encontrada deste genótipo foi de 36,4% nos 

pacientes com câncer gástrico (ERZIN et al. 2006). 

O gene cagA, como marcador por excelência da ilha de patogenicidade cag, tem sido 

muito estudado, e sua prevalência varia bastante entre as cepas circulantes nas diversas áreas 

geográficas do planeta.  

No presente estudo, foi encontrada uma alta prevalência do gene cagA nos grupos 

estudados (82,8%), sendo o percentual ainda maior quando analisados os grupos 

isoladamente, sendo 96,4% de cepas cagA nos portadores de úlcera e 96,7% de cagA positivo 

nos portadores de câncer gástrico. Nos pacientes portadores de gastrite achou-se o percentual 

73,7% de cepas cagA. 

No estudo multicêntrico de Yamaoka et al., relatado anteriormente, foi analisada 

também a prevalência do gene cagA nas cepas infectantes dos indivíduos que se submeteram 

ao estudo e foi relatada uma alta prevalência em todos os países estudados. Nos portadores de 

gastrite, a prevalência encontrada foi acima de 80% em todos os países, percentual similar ao 

encontrado nesse estudo. Nos casos de úlcera gástrica, foram encontradas cepas cagA 

positivas em 85% dos pacientes colombianos, e acima de 90% nos E.U.A., na Coréia e no 

Japão. Para o câncer gástrico, a prevalência de cepas cagA chega próximo aos 100% na 

Coréia e no Japão, nos E.U.A. mais de 75% e acima de 85% de cepas cagA na Colômbia. 

Esses valores percentuais estão em consonância com os encontrados no presente estudo. 

No estudo de Erzin et al., com 93 pacientes na Turquia, encontraram prevalência 

diferente deste estudo das cepas cagA por eles pesquisadas, onde havia 50% de cepas cagA 

em portadores de gastrite, 85,7% em portadores de úlcera e 84,8% de cepas cagA positivas 

nos casos de câncer gástrico, evidenciando que a positividade do cagA nas cepas de H. pylori 

tem uma relação direta com sua manifestação patogênica. 

No Brasil, foi encontrada prevalência de 96,7% de cepas cagA em portadores de úlcera 

péptica em estudo realizado em São Paulo (MATTAR et al., 2007). Oliveira et al., avaliando a 

presença de cepas de H. pylori cagA positivas em portadores de gastrite, úlcera e de câncer 

gástrico, no estado de Minas Gerais, encontraram prevalências de 59,2%, 90% e 94,2%, 

respectivamente. Percentual esse, similar ao encontrado no presente estudo de cepas cagA 

positivas nos grupos de portadores de úlcera péptica e câncer gástrico. No grupo dos 

portadores de gastrite, a prevalência encontrada neste estudo foi alta nos três tipos estudados. 

75% na gastrite do antro, 66,7% na gastrite do corpo e 74,6% na pangastrite, sendo 

estatisticamente significante a relação do gene cagA com este tipo de gastrite (p=0,02).  
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Na região Nordeste do Brasil, somente um estudo com 61 pacientes, no estado de 

Pernambuco, avaliou a presença das cepas cagA em pacientes com gastrite e úlcera, achando 

percentuais de 60% e 90,5% de cepas cagA nos dois grupos, respectivamente (BRITO et al., 

2003). No Norte do país, Martins et al., encontraram 79% e 81% de cepas cagA em casos de 

úlcera duodenal e gástrica, respectivamente. Esses estudos sugerem uma alta prevalência de 

cepas cagA positivas nas afecções gástricas mais graves. 

No país, há poucos estudos avaliando a presença dos genótipos mais virulentos das 

cepas de H. pylori e sua relação com o câncer gástrico. Além do estudo citado anteriormente 

conduzido em Minas Gerais (OLIVEIRA et al., 2003), há no estado do Ceará, um estudo que 

avalia a presença do gene cagA nas cepas de H. pylori em pacientes com câncer gástrico, que 

relatou uma prevalência de 62,7% de cepas cagA positivas de 71 casos de câncer gástrico 

estudados, resultados que diferem do encontrado neste estudo. Esta discrepância pode ter 

ocorrido por conta de diferenças nos primers utilizados em ambos os estudos, sendo os 

primers relatados por Atherton et al.,  utilizados neste estudo, os que expressam uma ligação e 

amplificação mais específica com a região do gene cagA, favorecendo uma maior detecção 

por parte deste tipo de primer.  

Neste estudo, foi observada uma relação significante entre o genótipo vacAs1m1 e o 

gene cagA nas cepas dos portadores de pangastrite  (p= 0,045) e nas encontradas nos casos de 

câncer gástrico (p=0,03). Porém, não foi achada significância da presença desses genes com 

relação aos casos de úlcera péptica Estes resultados sugerem que a maioria das cepas tem uma 

capacidade de produção de vacuolização celular, como tem sido relatado que os isolados de 

H. pylori com o gene vacAs1m1 têm uma maior capacidade para a produção desta 

vacuolização, enquanto aqueles com vacAs2m2 não induzem vacuolização celular in vitro 

(ATHERTON, 1995).  

A presença do gene cagA associada ao alelo vacAs1m1 é relacionado em estudos 

anteriores com desfechos clínicos mais graves resultantes da infecção pelo H. pylori 

(CENSINI et al., 1996; VAN DOORN et al., 1998). Em estudo com pacientes portadores de 

úlcera péptica, no Japão, foi encontrada prevalência de 71,4% de alelos vacA s1m1, 

relacionando este achado, conjuntamente com a alta prevalência de cepas cagA nestes 

indivíduos e com o desenvolvimento de gastrite atrófica e carcinoma gástrico (YAMAZAKI 

et al., 2005).   

Os estudos relatados acima sugerem a forte relação da presença destes genótipos do H. 

pylori e sua associação com as afecções gástricas (gastrite e úlcera) e com o câncer gástrico 

no mundo e no Brasil, onde se têm poucos estudos comparativos entre os três principais 
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desfechos clínicos decorrentes da infecção pelo H. pylori. Na região Nordeste, bem como no 

Ceará, não há nenhum estudo de genotipagem das cepas de H. pylori presentes nos três grupos 

de pacientes avaliados neste estudo. 

A genotipagem das cepas de H. pylori tem adquirido grande importância no estudo dos 

fatores desencadeantes das afecções gástricas, estabelecendo perfis genéticos de maior 

patogenicidade dessas cepas. A avaliação desses genótipos nos portadores de gastrite, úlcera 

péptica e câncer gástrico fornecem informações valorosas para estabelecer claramente o 

comportamento biocelular do H. pylori nos diversos quadros patológicos desencadeados por 

conta de sua colonização do meio intragástrico. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O alelo vacAs1m1 foi o mais prevalente observado nos três grupos estudados, e 

apresentou significância estatística nos casos de câncer gástrico. Também foram encontradas 

cepas com alelos múltiplos desse gene, o que sugere um polimorfismo genético advindo da 

infecção por mais de um tipo de cepa em um mesmo indivíduo.  

O gene cagA também foi altamente prevalente nos grupos estudados, sendo ainda 

presença mais elevada nos portadores de úlcera péptica e câncer gástrico. A presença do cagA 

foi estatisticamente significante no grupo de pangastrite e câncer gástrico. 

 A combinação alélica dos genes cagA e vacA mostrou-se significante nos casos de 

pangastrite e câncer gástrico. 

A relação do gene cagA com o alelo vacAs1m1 foi significante nos grupos de 

portadores de pangastrite e de câncer gástrico, o que corrobora a maior patogenicidade das 

cepas presentes nos indivíduos com afecções de maior potencial lesivo e que induzam a 

desfechos mais graves, como é o caso da pangastrite que é  uma  lesão precursora com 

potencial  para o desenvolvimento do câncer gástrico. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título: GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES 

PORTADORES DE GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. 

Introdução: Antes de aceitar participar desta pesquisa, é necessário que você leia e 

compreenda as explicações sobre os procedimentos propostos. Esta declaração esclarece o 

objetivo, procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do estudo. Também 

descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis para você e o seu direito de se 

retirar do estudo a qualquer momento.  

Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo investigar o papel de determinados tipos (cepas) 

da bactéria Helicobacter pylori nas alterações encontradas na mucosa do estômago de 

pacientes com sintomas de dispepsia (azia, desconforto abdominal, dor epigástrica, etc.), 

através de biópsias (pequenos fragmentos) colhidas durante o exame endoscópico, de forma 

totalmente indolor, permitindo identificar a presença de alterações na mucosa gástrica. As 

biópsias também serão utilizadas para se avaliar, através de técnica de biologia molecular 

(extração do DNA da bactéria), os determinados tipos fenotípicos (cepas) de Helicobacter 

pylori.  

Resumo: O Helicobacter pylori é uma bactéria que causa gastrite e úlcera péptica. A dispepsia 

é um dos sintomas mais comuns de problemas gastrointestinais e está relacionada a doenças 

como gastrite e úlcera. O Helicobacter pylori apresenta características distintas entre suas 

populações (cepas) que podem torná-lo mais ou menos perigoso à saúde humana, dentre elas, 

está à produção de proteínas que danificam a mucosa gástrica denominadas Cag e Vac, das 

quais a proteína Cag é alvo deste estudo, por isso procuramos identificar e estudar as cepas 

Cag desta bactéria.  Como a infecção pelo Helicobacter pylori acomete cerca de 50% das 

pessoas no mundo, é muito importante esclarecer o papel do Helicobacter pylori no 

desenvolvimento das doenças gástricas e também procurar alternativas de tratamento para 

essa infecção.   

Procedimento: Serão realizadas biópsias da mucosa gástrica, por ocasião desse estudo, nos 

pacientes com sintomas dispépticos. Essa coleta nos permitirá identificar a presença ou não de 

Helicobacter pylori, bem como avaliar mais detalhadamente as alterações microscópicas, 

após análise complementar de um médico patologista. 

Com relação à punção venosa para a colheita de sangue, pode haver dor local e ocasionar a 

formação de hematomas no local da punção. Risco de gravidade mínima para o paciente. 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. 

Não há benefício direto, por tratar-se de estudo experimental, com a finalidade de testar a 

hipótese de que o Helicobacter pylori se relaciona com algumas patologias gástricas. Somente 

ao final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício. 

Despesas: Não há despesas pessoais do paciente para a realização do estudo em qualquer uma 

de suas fases, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos 

ou tratamentos propostos neste estudo (nexo de causa comprovado), o paciente tem direito a 

tratamento médico, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 
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Benefícios: A sua participação será muito importante para o conhecimento médico da infecção 

pelo Helicobacter pylori e poderá contribuir no futuro para a melhoria do controle da infecção 

em nosso país. Vale ressaltar que ao participar da pesquisa não haverá nenhum tipo de 

prejuízo para você e seu filho assim como não haverá nenhum tipo remuneração.  

Confidencialidade: Os seus resultados serão fornecidos individualmente e mantidos em sigilo. 

Nenhum paciente 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. 

Desligamento: Você poderá se afastar 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.  

Contato com o pesquisador: Dra Lucia Libanez Bessa Campelo e Meyssa Quezado de 

Figueiredo Cavalcante pode ser feito pelo telefone (085) 3366-8444. 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) 3366-8338. 

Consentimento Livre e Esclarecido:  

 Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas 

as minhas dúvidas foram respondidas. 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:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Data: ______________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Data: ______________  
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

Departamento de Medicina 

Mestrado em Cirurgia 

Projeto de Pesquisa 

 

GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES PORTADORES DE 

GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. 

 

MAPA DE BIÓPSIAS 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

Estudo clínico, epidemiológico do câncer de estômago.  

Questionário para Pacientes com Câncer Gástrico 

GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES PORTADORES 

DE GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E 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 



72 

 

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    

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 



73 

 

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    
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5.3 Ingesta frequente de farináceos?          1.|__| Sim    Freqüência:_____________        

2. |__| Não    

5.4 Ingesta frequente de verduras/frutas cítricas?      1.|__| Sim  Freqüência:__________  

2.|__| Não    

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 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

Departamento de Medicina 

Mestrado em Cirurgia 

Projeto de Pesquisa – Questionário 

 

GRUPO DE ESTUDO 

 

GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES PORTADORES 

DE GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. 

 

FICHA N :  _ _ _ 

DATA:___ /__  /___ 

Preenchido por : ________________________________________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1.Paciente:____________________________________________________________ 

1.2 Sexo:1. Masculino2. Feminino 1.3 Idade:___1.4 Data de Nascimento:___/___/__ 

1.5 Naturalidade:_________________     

1.6 Procedência:_________________________ 

1.7.Endereço:___________________________________________________________ 

1.8 Fone contato: ________________________  

1.9 Referência:____________________ 

1.10 Cidade:______________________________1.11Estado:_____________________ 

 

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.Frequente  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 bomba de prótons   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    2.Não Quantas?____________________ 

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?  
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 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      

   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)?  1ٱ.Sim  2ٱ.Não 

2.19) Fumante(atual)? :  1.Sim   2.Não     2.20) Etilista?  1.Sim   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 

2.23) Uso freqüente de anti-secretores? □ 1.Sim  □ 2. Não 

2.24) Em uso atual(Últimos 30 dias)?    □ 1.Sim  □ 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  3.1grau incompleto 

  4.1 completo   5. 2 incompleto  6. 2 completo  7. 3 incompleto   8.Nível 

superior 

3.9)Estado civil:  1. Solteiro  2.Casado  3.Divorciado  4.Outros_______ 

3.10)Profissão:__________________________________________________ 

3.11)Renda Mensal:   1.< 1 SM    2. 1 SM a 2 SM   3. 2 SM a 3 SM   

 4. 3 SM a 5 SM   5. > 5  SM 

 

4. HÁBITOS ALIMENTARES: 

 

 

 

 

 

4.5Forma de armazenamento/estocagem dos alimentos?________________ 

 

 

  

 

5. OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

Departamento de Medicina 

Mestrado em Cirurgia 

 

Projeto de Pesquisa 

 

GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES PORTADORES 

DE GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. 
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APÊNDICE D 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

Departamento de Medicina 

Mestrado em Cirurgia 

 

Projeto de Pesquisa 

 

GENÓTIPOS cagA, vacA E ALELOS DE H. pylori EM PACIENTES PORTADORES 

DE GASTRITE, ÚLCERA PÉPTICA E CÂNCER GÁSTRICO. 
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DADOS BRUTOS 

 

 

 
     Figura 1: Gel de Agarose para visualização das bandas do gene cagA. 
 

 

 

 

 

 
 

       Figura 2: Gel de Agarose para visualização das bandas do gene cagA. 
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Faixa etária 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid de 18 a 30 anos 25 18,7 18,7 18,7 

de 31 a 45 anos 55 41,0 41,0 59,7 

de 46 a 55 anos 25 18,7 18,7 78,4 

acima de 56 anos 29 21,6 21,6 100,0 

Total 134 100,0 100,0  

 

 
Paciente com câncer * Presença de vacA s e m Crosstabulation 

Count                  

    Presença de vacA s e m  

    

vacA 
s1m1 

  vacA   
s1m2 

vacA 
s2m1 

vacA 
s2m2 

vcaA 
s1s2m1m2 

vacA 
s1s2m2 

vacA s 
com 

ausência 
de alelo 

m 
 

Paciente com câncer sim 16 5 0 1 5 0 3  

  não 49 23 9 10 3 2 8   

Total   65 28 9 11 8 2 11  

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,368
a
 6 ,054 

Likelihood Ratio 13,512 6 ,036 

Linear-by-Linear Association ,216 1 ,642 

N of Valid Cases 134   

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 
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Presença do gen cagA * Presença de vacA s e m Crosstabulation 

    Presença de vacA s e m 

    

vacA 
s1m1 

vacA 
s1m2 

vacA 
s2m1 

vacA 
s2m2 

vcaA 
s1s2m1m2 

vacA 
s1s2m2 

vacA s 
com 

ausência 
de alelo 

m 

Presença do gen 
cagA 

cag 
positivo 

58 23 4 6 8 2 10 

  
cag 
negativo 

7 5 5 5 0 0 1 

Total   65 28 9 11 8 2 11 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,977
a
 6 ,003 

Likelihood Ratio 17,955 6 ,006 

Linear-by-Linear Association ,044 1 ,834 

N of Valid Cases 134   

a. 7 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,34. 

 

 

 

 

 

          

Presença do gen cagA * Presença de vacA s e m * Diagnóstico Crosstabulation 

Count               

Diagnóstico Presença 
de vacA 

s e m             

Total 

    

vacA 
s1m1 

vacA 
s1m2 

vacA 
s2m1 

vacA 
s2m2 

vacA 
s1s2m1m2 

vacA 
s1s2m2 

vacA sx 

          

Gastrite cag positivo 28 13 0 5 1 2 7 56 

  
cag 
negativo 

7 4 4 4 0 0 1 20 

Úlcera cag positivo 14 5 4 1 2     26 

  
cag 
negativo 

0 1 1 0 0 
    

2 

Câncer 
Gástrico cag positivo 

16 5 
  

0 5 
  

3 29 

  
cag 
negativo 

0 0 
  

1 0 
  

0 1 

 vacA sx = ausência do alelo m       
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Chi-Square Tests 

Diagnóstico Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Gastrite Pearson Chi-Square 15,372
a
 6 ,018 

Likelihood Ratio 15,631 6 ,016 

Linear-by-Linear Association ,053 1 ,818 

N of Valid Cases 76   

Úlcera Pearson Chi-Square 3,374
b
 4 ,497 

Likelihood Ratio 3,999 4 ,406 

Linear-by-Linear Association ,407 1 ,523 

N of Valid Cases 28   

Câncer Gástrico Pearson Chi-Square 30,000
c
 4 ,000 

Likelihood Ratio 8,769 4 ,067 

Linear-by-Linear Association ,246 1 ,620 

N of Valid Cases 30   

 

 

 

Presença do alelo vacA S1 * Presença de úlcera Crosstabulation 

Count     

  Presença de úlcera 

Total   sim não 

Presença do alelo vacA S1 presença de vacA S1 20 79 99 

presença de vacA s2 8 18 26 

presença de vacA s1/s2 0 3 3 

Total 28 100 128 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,206
a
 2 ,332 

Likelihood Ratio 2,754 2 ,252 

Linear-by-Linear Association ,194 1 ,660 

N of Valid Cases 128   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,66. 

 

 

 

 

Presença de vacA s e m * Presença de gastrite Crosstabulation 

Count     

  Presença de gastrite 

Total   sim não 

Presença de vacA s e m vacA s1m1 35 4 39 

vacA s1m2 17 3 20 

vacA s2m1 4 0 4 

vacA s2m2 9 0 9 

vcaA s1s2m1m2 1 0 1 

vacA s1s2m2 2 0 2 

vacA s com ausência de 

alelo m 
8 0 8 

Total 76 7 83 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,495
a
 6 ,745 

Likelihood Ratio 5,312 6 ,504 

Linear-by-Linear Association 1,792 1 ,181 

N of Valid Cases 83   
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sexo * Faixa etária Crosstabulation 

Count      

  Faixa etária 

Total 

  

de 18 a 30 anos de 31 a 45 anos de 46 a 55 anos 

acima de 56 

anos 

sexo masculino 9 27 6 14 56 

feminino 16 28 19 15 78 

Total 25 55 25 29 134 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,304
a
 3 ,151 

Likelihood Ratio 5,514 3 ,138 

Linear-by-Linear Association ,017 1 ,897 

N of Valid Cases 134   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 10,45. 

 

 

Presença do gen cagA * Gastrite crônica do antro Crosstabulation 

Count     

  Gastrite crônica do antro 

Total   sim não 

Presença do gen cagA cag positivo 6 56 62 

cag negativo 2 19 21 

Total 8 75 83 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,984   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,984   

Fisher's Exact Test    1,000 ,675 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,984   

N of Valid Cases
b
 83     

 

 

 

Presença do gen cagA * Gastrite crônica do corpo  Crosstabulation 

Count     

  Gastrite crônica do corpo  

Total   sim não 

Presença do gen cagA cag positivo 6 56 62 

cag negativo 3 18 21 

Total 9 74 83 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,345
a
 1 ,557   

Continuity Correction
b
 ,033 1 ,856   

Likelihood Ratio ,327 1 ,568   

Fisher's Exact Test    ,686 ,408 

Linear-by-Linear Association ,340 1 ,560   

N of Valid Cases
b
 83     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,28. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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