
POLIMORFISMOS NOS GENES DO TLR-9 (-1237C/T e -1486C/T) 

ASSOCIADOS COM A INFECÇÃO PELO Plasmodium vivax. 
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Introdução: O TLR-9 é de domínio interno, encontrado no endossoma celular, sendo 

responsável pelo reconhecimento de componentes internos dos agentes patogênicos, 

como o DNA do Plasmodium sp. O gene humano que codifica a proteína formadora do 

TLR-9 foi mapeada no braço curto do Cromossomo 3, locus 3p21.3 e duas alterações 

polimórficas foram descritas (-1237 e -1487). Esses SNPs não possuem associação com 

infecção causada pelo Plasmodium falciparum, entretanto, não foi observado relação 

dessas variantes com a malária causada pelo Plasmodium vivax. Desta forma, esse 

trabalho tem como objetivo descrever a frequência alélica dos polimorfismos -1237C/T 

e -1486C/T (TLR-9) em indivíduos com malária sintomática por P. vivax. Material e 

Métodos: Esse estudo de coorte foi realizado no município de Careiro, na Amazônia 

Ocidental Brasileira. O DNA de 117 amostras de pacientes infectados com P. vivax 

(casos) e 108 indivíduos não infectados (controles) foi extraído com o kit comercial 

QIAmp DNA (QIAGEN), seguido de PCR-RFLP. As análises estatísticas foram 

realizadas com os programas Stata (v.13). Resultados: Os polimorfismos estudados 

encontram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os alelos do polimorfismo -1237C/T 

não possuem associação com a malária-vivax [OR=1.248, IC=0.776-1.248, p=0.3596), 

no entanto, o alelo T do SNP -1486 C/T apresentou associação com a suscetibilidade à 

infecção (OR=1.933, IC=1.328-2.813, p=0.00054). Quanto à análise por genótipo, 

observou-se que o genótipo T/T (homozigoto mutado) do polimorfismo -1486C/T pode 

apresentar até quatro vezes mais chances de desenvolver a malária-vivax em relação ao 

genótipo C/C (homozigoto selvagem) [OR=3.922, IC=1.790-8.589, p=0.00049]. Nossos 

resultados sugerem que o alelo T e genótipo T/T do SNP -1486C/T podem conferir 

suscetibilidade a infecção pelo Plasmodium vivax. Entretanto, futuras análises devem 

ser realizadas com um N amostral maior para confirmar esses resultados.  
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