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Resumo

Cerca de 1 em 100 indivíduos não podem comer pão, macarrão ou biscoitos, pois eles têm uma condição 

chamada de doença celíaca (DC). DC é causada por uma das intolerâncias alimentares mais comuns 

observados em populações ocidentais. É uma doença imune-relacionada, onde o glúten, uma proteína presente 

no trigo, cevada e centeio, provoca uma reação imune, levando a danos e achatamento do intestino delgado 

em indivíduos geneticamente predispostos. Os principais sintomas clínicos são diarréia, dor abdominal, 

distensão, constipação, fadiga e perda de peso. No entanto, esses sintomas variam amplamente entre os 

pacientes, com alguns deles tendo nenhum sintoma. Cerca de 80% dos pacientes não são diagnosticados 

corretamente e, portanto, permanecem sem tratamento, o que significa que eles estão em alto risco de 

desenvolver complicações irreversíveis, como anemia, osteoporose precoce e infertilidade sem causa, além 

de estar em alto risco de desenvolver outras doenças relacionadas ao sistema imunológico, como diabetes 

tipo 1 e tireoidite. O único tratamento é uma dieta ao longo da vida livre de gluten, esta é uma dieta segura, 

mas não é fácil de adotar, uma vez que é mais caro e com  restrição socialmente . 

DC é uma doença genética complexa o que significa que os fatores ambientais e genéticos 

desempenham papel no  seu desenvolvimento. O glúten é o principal fator ambiental e é o principal 

desencadeador da doença em combinação com os heterodímeros HLA-DQ2 e/ou DQ8 Estas moléculas são 

codificadas pelos genes HLA-DQA1 e HLA-DQB1, que são os principais fatores de risco genético para DC. 

Mais de 95% dos indivíduos afetados carregam as moleculas  HLA-DQ2 e/ou DQ8, mas em torno de 30-40% 

da população geral também carregam estas moléculas e nunca desenvolvem DC. Isso indica que outros 

fatores genéticos são necessários para que a doença se desenvolver. 

Nesta tese, nos concentramos em descrever a genética da doença celíaca, as diferenças entre as 

populações, e como estes resultados podem ser traduzidos em testes clinicamente útil. 

No capítulo 1, introduzimos a DC para  descrever uma abordagem molecular para o diagnóstico desta 

doença. O capítulo descreve a história, as características clínicas, tratamento, diagnóstico, epidemiologia, 

patogênese e etiologia genética conhecida até o primeiro estudo de associação do genoma (GWAS) realizado 

em 2007. Até então, apenas algumas regiões do genoma havia sido encontrado para ser envolvido na 

patogênese DC usando abordagens de gene candidato e estudos de ligação. Infelizmente, esses achados nem 

sempre foram encontradas verdadeiros quando testados em diferentes populações, o que indica que pode ser 

diferenças genéticas entre as populações. Encontrar o gene causador ou variantes causativas em cada região 

provou ser muito difícil, pois eles precisam ocorrer com freqüência suficiente na população geral, a co-existir 

em um indivíduo e a causar a doença. As únicas variantes para o qual a função e o envolvimento em DC eram 

conhecidos foram HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Em 2007, ele já estava se tornando aparente que a genética pode 
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ser útil no diagnóstico de doenças complexas, identificar indivíduos de alto risco. Para DC, HLA já havia sido 

demonstrado que têm um alto valor preditivo negativo e pode, portanto, ser usado como uma primeira triagem 

para excluir a doença. A nova era das tags de polimorfismo de nucleotídeo único (tagSNPs) foi útil em utilizar 

apenas algumas variantes para prever um haplótipo específico. O método é rápido, fácil e precisa de uma 

quantidade muito pequena de DNA. Assim, desenvolvemos um método de tagSNPs para prever os haplótipos 

mais importante para a DC (HLA-DQ2.5, DQ2.2, DQ8 e DQ7) em populações Holandês, Inglês, Espanhol e 

Italiana. Como esse método e de previsão baseado no desequilíbrio de ligação, o método precisa ser testado 

em cada população antes de ser usado como uma ferramenta de triagem entre os indivíduos de alto risco ou 

ao nível da população. No capítulo 2, descrevemos a validação deste método em finlandês, húngaro e dois 

independentes populações italianas. A especificidade e sensibilidade do teste varia de 95% a 100%. O valor 

acrescentado do teste é que ele não indica apenas a presença ou ausência de um alelo como o tradicional 

- métodos de tipagem HLA, mas também prevê a homozigose e heterozigose de um haplótipo de risco. Isso 

nos permite realizar estudos sobre os efeitos de risco genéticos e separar os indivíduos para cálculos de risco. 

Por exemplo, pessoas que têm apenas um haplótipo HLA-DQ2 carregam um risco intermediário, enquanto 

aqueles com dois haplótipos HLA-DQ2 carregam um risco muito maior. 

Em 2008, um acompanhamento do primeiro estudo de associação do genoma para DC identificou 

oito novas regiões  que contribuíram significativamente para o risco em três populações independentes do 

Reino Unido, Holanda e Irlanda. Para estabelecer que uma região genética é realmente associada a uma 

doença e não encontrados por acaso, é importante replicar os resultados em várias novas populações. No 

capítulo 3, foram selecionados os nove mais associados polimorfismos de nucleotídeo único dos oito regiões 

identificadas pela primeira GWAS e o acompanhamento, e testou-os para associação, em 538 casos celíacos 

e 593 controles da Itália. Quatro dos oito regiões foram encontrados a ser significativamente associadas à DC 

da população italiana, duas mostraram associação moderada, e duas não apresentaram associação. Sendo a 

partir do sul da Europa em comparação com as populações em nossos estudos iniciais, esse resultado pode 

sugerir que há uma diferença de população genuína em toda a Europa em relação às regiões genéticas que 

contribuem para DC. No entanto, um estudo com maior numero de amostras são necessárias para confirmar 

isso. 

Com todas as diferenças entre as populações e o pequeno número de variantes de susceptibilidade 

que não contribuem muito para heritabilidade da doença, vários estudos têm demonstrado que a caracterização 

genética de doenças complexas podem melhorar a prevenção, o diagnóstico ou mesmo o tratamento de uma 

doença. Introduzimos esta abordagem no capítulo 4, mostrando a importância do perfil de risco genético na 

identificação de indivíduos de alto risco para DC e reduzindo o número de pessoas que precisam passar por 

testes sorológicos e ter uma biópsia do intestino delgado tomadas para confirmar a doença. Prevemos uma 
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abordagem em duas etapas para aplicação do conhecimento genético como uma ferramenta de diagnóstico 

ou para evitar co-morbidades e complicações a longo prazo. Primeiro, com base na tipagem HLA, indivíduos 

sem HLA-DQ2 ou DQ8 podem ser excluídos por ter praticamente nenhum risco de desenvolvimento de DC. 

Quanto ao resto, combinando a sua não-HLA com suas variantes HLA-DQ2 e/ou DQ8, os indivíduos podem 

ser classificados em baixo (risco absoluto <0,1%), intermediária (risco absoluto de 0,1% - 7%) ou alto (risco 

absoluto > 7%) grupos de risco. Somente aqueles nos grupos intermediários e de alto risco se submeteriam 

à sorologia e teste de biópsia. No capítulo 5, descrevemos o primeiro estudo sobre o perfil do risco para DC 

e como ela melhora estatisticamente a distinção entre casos e controles. Usando os 10 não-HLA variantes 

identificadas no primeiro GWAS e seu seguimento, foi calculado um escore de risco para cada indivíduo 

através da soma do número de alelos de risco em 2308 casos e 4585 controles da Holanda, Reino Unido e 

Irlanda. Como esperado, encontramos casos com DC tem alelos de risco não-HLA mais do que os controles. 

Além disso, os indivíduos com 13 ou mais alelos de risco teve um 6,2 vezes maior risco em comparação 

com as que transportam menos de cinco alelos de risco. Este foi validado em uma população independente 

italiana. Combinando HLA e não-HLA variantes melhorou a sensibilidade de identificar indivíduos de alto risco 

de 46,6% utilizando apenas HLA para 49,5%, embora a especificidade diminuiu ligeiramente de 93,6% para 

92,8%. No mesmo estudo, usando dados de simulação que mostrou que a adição de alelos de risco para 

o modelo de previsão melhorou a identificação e classificação dos indivíduos de alto risco. No Capítulo 6, 

mostramos que isso é verdade também usando dados de genotipagem real de 2.675 casos de DC e 2822 

controles da Holanda, Itália, Espanha, Polónia e Reino Unido. Foram comparados os escores de risco média 

ponderada genética utilizando 10, 26 e 57 variantes identificadas pelo primeiro GWAS, o segundo GWAS e o 

estudo de ‘fine-mapping’ respectivamente. Acrescentando não-HLA variantes para perfis de risco melhora a 

identificação e distinção entre casos e controle. Isto é visto pelo aumento na área debaixo a curva  de receptor-

operacional  (AUC), que passou só de 82,3% (modelo com HLA) para 83,2% (modelo com HLA+10 variantes), 

84,3% (modelo com HLA+26 variantes) e 85,4 % (modelo com HLA+57 variantes). Além disso, a melhoria 

reclassificação líquido (net-reclassification index, NRI), que é uma medida da quantos indivíduos são re-

classificados nas categorias corretas em relação ao modelo com apenas HLA, melhorou de 4,1% (modelo com 

HLA+10 variantes), para 7,1% (modelo com HLA+26 variantes) para 11,1% (modelo com HLA+57 variantes). 

A idéia dos testes genéticos não é nova. Já em 1960, os médicos estavam pedindo que os bebês 

recém-nascidos devem ser testados para as doenças raras, como fenilcetonúria (PKU), que causa retardo 

mental. PKU pode ser prevenida com uma dieta especial, se for detectada precocemente na vida. Os testes 

para fenilcetonúria e outras doenças raras, mas tratável agora são realizadas rotineiramente logo após o bebê 

nascer. No capítulo 7, discutimos o uso dos testes genéticos para DC. Indivíduos de famílias com um parente 

de primeiro grau afetados com DC, ou aqueles que têm uma doença imune-relacionados, tais como diabetes 
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tipo 1, estão em risco elevado de desenvolver DC e, portanto, poderia ser o primeiro grupo a se beneficiar da 

avaliação genética. Além disso, se um tratamento de intervenção foi encontrado para ser eficaz em recém-

nascidos, em seguida, a caracterização genética poderia ser usada para identificar os indivíduos que se 

beneficiariam de uma intervenção precoce para prevenir ou retardar o desenvolvimento da DC. No entanto, 

o modelo que propomos nesta tese ainda pode ser melhorado pela identificação de variantes de risco mais 

raros ou população específica, os caminhos e os genes causadores e pela inclusão de fatores não-genéticos, 

tais como histórico familiar, período e quantidade de introdução de glúten durante o desmame , da duração e 

da amamentação. 

Finalmente, o perfil genético pode em breve ser usado para outras doenças comuns complexas. 

Isto e o futuro da medicina personalizada. Pessoas que aprendem nos primeiros anos de vida que eles 

são geneticamente predispostas a uma doença como a DC podem se beneficiar por saber quais são os 

sintomas a procurar e ao reconhecer a doença em seus estágios iniciais. Podem também ser capaz de 

mudar aspectos de seu estilo de vida e meio ambiente, ou beneficiar de intervenção precoce para prevenir 

o aparecimento da doença. Um dia, as pessoas vão poder visitar os seus médicos, têm uma amostra de 

sangue tirada, e descobrir mais sobre os riscos a sua saúde de várias doenças, incluindo DC. No entanto, 

antes que essa visão se torne uma realidade, temos um longo caminho a percorrer e muito a aprender 

sobre genes, transcrições, proteínas, metabólitos, interações gene-gene e interações gene-ambiente.  
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10 pontos para se lembrar desta tese

1. Pacientes diagnosticadas como infectada de doenças celiacas  estão em risco aumentado de 

desenvolver complicações irreversíveis, por isso, há uma grande necessidade de melhorar o 

diagnóstico e a identificação de indivíduos de alto risco. 

2. Triagem para os alelos HLA-DQ2 e DQ8 já pode ajudar a descartar a doença celíaca a partir de 

um diagnóstico. 

3. O uso de seis polimorfismo de nucleotídeo único (tagSNPs) é um instrumento sensível e barato 

para a triagem da população geral e prever a presença ou ausência de um ou dois alelos  HLA-

DQ2 e DQ8. 

4. Não reproduzir os achados de associação do genoma inteiro em novas populações pode ser 

devido ao tamanho da amostra, mas também às diferenças em suas origens genéticas. 

5. As descobertas emocionantes dos estudos de associação do genoma inteiro tem ajudado a 

redefinir o nosso modelo e a re-classificar alguns indivíduos positivos para HLA-DQ2 e/ou DQ8 de 

risco intermediário baseado em seus genótipos HLA em um grupo de alto risco. 

6. Novas variantes associadas à doença celíaca melhoraram a classificação de 11% dos indivíduos 

com mais categorias precisas. 

7. Diagnóstico da doença celíaca deve combinar vários parâmetros, a começar com a triagem do 

HLA, o cálculo do não-HLA escore de risco genético, tipagem serológica e, finalmente, o teste de 

biópsia. 

8. Perfis de risco genético para a doença celíaca teria uma maior sensibilidade e especificidade 

com a inclusão de mais específicos fatores genéticos, como raras e/ou população específicas 

variantes. 

9. Testes genéticos para a doença celíaca ainda não é adequado para o uso clínico, mas ainda 

precisa de refinação incluindo fatores não-genéticos, como história familiar, a presença de outras 

doenças ligadas à imunidade, período e quantidade de introdução de glúten durante o desmame, 

e a duração do aleitamento materno. 

10. Um dia, os recém-nascidos serão primeiro selecionados para genotipagem do HLA e variantes 

não HLA, divididos em grupos de risco para DC e, em seguida, tratados com base em seu perfil 

genético.
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