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ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES DECORRENTES DA SÍNDROME DA LISE TUMORAL  
 

RAQUEL JACQUELINE TOLEDO SOUZA  
WILLIAN JUNIOR DE LIMA  

GABRIELA HARO DE MELO  
ANDRE FELLIPE FRETAS RODRIGUES  

 
síndrome da lise tumoral (SLT) é uma doença metabólica que surge frequentemente durante o 
tratamento oncológico. As células neoplásicas se dividem excessivamente e apresentam 
metabolismo acelerado em relação ao tecido normal. Os tratamentos para inibir essa proliferação 
celular podem provocar citólise e necrose da mesma, que permite à libertação de conteúdos 
intracelular para o meio extracelular. Os íons cátions, produtos dos ácidos nucléicos e proteínas 
vão para a corrente sanguínea causando diversas anomalias metabólicas como exemplo a 
hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipopotassemia e alterações cardiovasculares 
decorrentes destas alterações iônicas. Essas alterações biológicas podem favorecer diversas 
manifestações clinicas incluindo insuficiência renal aguda, convulsões e morte súbita. Identificar as 
alterações cardiovasculares decorrentes da SLT. Revisar bases de dados de artigos indexados: 
PubMed e SciELO, utilizando as palavras chaves: síndrome da lise tumoral e alterações 
cardiovasculares, entre os anos de 2011 a 2016 em idioma português e inglês. Após o 
levantamento dos artigos será procedida uma revisão sistemática com enfoque nas alterações 
cardiovasculares decorrentes da SLT devidamente documentada nestes.        Não se aplica.     
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INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO PTX3 (RS3816527) NA TUBERCULOSE PULMONAR.  
 

AIRTON LUCIO DA SILVA  
FELIPE ANTONIO BASSOLI NEVES  

ELIANA PERESI LORDELO  
 

A tuberculose (TB) é considerada um importante problema de saúdemundial com 10 milhões de 
novos casos diagnosticados a cada ano. Após a entrada do Mycobacterium tuberculosis nos 
pulmões, o bacilo é fagocitado por macrófagos alveolares induzindo a produção de citocinas pró-
inflamatórias, como a IL-1?, IL-1?, TNF-?, IL-6, IL-12 e IFN-ã. As citocinas inflamatórias IL-1? e TNF-? 
induzem a produção da pentraxina 3 (PTX3) por células da resposta imune, como células 
dendríticas, macrófagos e neutrófilos, sendo uma proteína pertencente à família das pentraxinas 
de cadeia longa, considerada um marcador de fase aguda da resposta inflamatória. Níveis de PTX3 
foram correlacionados com a gravidade da apresentação clínica da tuberculose no momento do 
diagnóstico e no envolvimento pulmonar durante a evolução da doença, podendo representar um 
bom marcador biológico para o acompanhamento do processo inflamatório e atividade da 
doença. Estudos verificaram uma associação de SNPS no gene da PTX3 com processos infecciosos, 
incluindo a TB. Para o nosso conhecimento, não existem estudos que avaliaram o gene da PTX3 
associado à tuberculose na população brasileira, portanto, o projeto de pesquisa proposto, do tipo 
caso-controle, poderá contribuir para um melhor entendimento da resposta imune à tuberculose, 
através da associação do SNP PTX3 (rs3816527) à susceptibilidade, evolução clínica, diagnóstico e 
acompanhamento do tratamento de pacientes com TB pulmonar no Brasil. Conduzir estudo de 
associação genética do tipo caso-controle para avaliar o papel do polimorfismo PTX3 (rs3816527) 
na tuberculose pulmonar. Serão estudados doentes com tuberculose pulmonar e doadores de 
sangue como controles. A frequência alélica e de genótipos do polimorfismo PTX3 (rs3816527) 
será realizada por PCR em tempo real através da técnica de discriminação alélica. Para 
comparações das freqüências de alelos e genótipos dos grupos de casos e controles serão 
empregados modelos de regressão logística, com cálculo de odds ratio (OR) e p-valor, adotando 
como medida de significância estatística p < 0,05.       Unoeste     
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INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO TGFB1+29 NA TUBERCULOSE.  
 

ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS CORREA  
UALTER GUILHERME CIPRIANO ROSA  

ELIANA PERESI LORDELO  
 

Apesar do efeito protetor da resposta Th1 contra a tuberculose (TB), algumas citocinas, como o 
TNF-?, estão correlacionadas com a imunopatogenia da doença. O excesso de resposta 
inflamatória contra o Mycobacterium tuberculosis é antagonizado pelas citocinas anti-
inflamatórias como a IL-4, IL-10, TGF-B e as células Tregs. O TGF-? em baixas concentrações, atua 
como fator quimiotático para monócitos e induz a secreção de IL-1? e TNF-?. Durante a fase 
crônica da TB sua produção aumenta tornando-se máxima e inicia processos anti-inflamatório e 
regenerativo. Já em elevada concentração, desativa macrófagos, inibe a expressão e 
funcionamento de receptores para IFN-?, IL1-? e IL-2 e diminui a produção do TNF-?, além de 
aumentar a produção de citocinas do perfil Th2, como IL-10. Sabe-se que polimorfismos de base 
única (SNPs) presentes nos genes das citocinas podem influenciar na quantidade ou na qualidade 
das respectivas proteínas codificadas, entretanto poucos trabalhos têm avaliado a influência do 
gene TGF em doenças infecciosas. Desta forma, conduzir um estudo de associação genética do 
tipo caso-controle para avaliar o papel do polimorfismo TGFB1+29 será de fundamental 
importância para melhor entender o diagnóstico, a susceptibilidade e o desenvolvimento da TB. O 
objetivo deste trabalhor será conduzir estudo de associação genética do tipo caso-controle para 
avaliar o papel do polimorfismo TGFB1 +29 na tuberculose. Serão estudados doentes com 
tuberculose pulmonar e doadores de sangue como controles. A frequência alélica e de genótipos 
do polimorfismo TGFB +29 será realizada por PCR em tempo real através da técnica de 
discriminação alélica. Para comparações das freqüências de alelos e genótipos dos grupos de casos 
e controles serão empregados modelos de regressão logística, com cálculo de odds ratio (OR) e p-
valor, adotando como medida de significância estatística p < 0,05.       Unoeste     
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POLIMORFISMO GÊNICO NOD2 (RS8057341): PAPEL NA SUSCEPTIBILIDADE, PRODUÇÃO DE ÓXIDO 
NÍTRICO E SEVERIDADE DA TUBERCULOSE.  

 
ANA PAULA BIADOLA  

AIRTON LUCIO DA SILVA  
ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS CORREA  

FELIPE ANTONIO BASSOLI NEVES  
UALTER GUILHERME CIPRIANO ROSA  

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES  
ELIANA PERESI LORDELO  

 
A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis 
(MTB), responsável por 10,4 milhões de novos casos de TB em 2015 no mundo. A proteção inicial 
contra o bacilo se dá através do seu reconhecimento por receptores de reconhecimento padrão, 
como os receptores do tipo NOD. O NOD2 é capaz de reconhecer o dipeptídeo muramil da 
micobactéria, ativando a via do fator de transcrição NF-?B, induzindo, assim, a transcrição de 
citocinas pró-inflamatórias, promovendo a ativação dos macro?fagos para a produc?a~o de o?xido 
ni?trico (NO), um potente agente antimicrobiano no combate à micobactéria. O NOD2 possui um 
papel importante no direcionamento da resposta imune frente à agentes infecciosos, entretanto 
poucos estudos avaliaram a associação de polimorfismos gênicos de base única (SNPs) nos genes 
do NOD2 com a TB e, Para o nosso conhecimento, não existem estudos que avaliaram SNPs no 
gene do NOD2 associado à tuberculose na população brasileira. investigar a associação genética 
de polimorfismos no gene NOD2 (rs8057341) com a tuberculose e sua influência sobre a produção 
de óxido nítrico (NO) e a severidade da tuberculose.  Serão estudados doentes com tuberculose 
pulmonar e doadores de sangue como controles. A frequência alélica e de genótipos do 
polimorfismo NOD2 (rs8057341) será realizada por PCR em tempo real através da técnica de 
discriminação alélica. Para comparações das freqüências de alelos e genótipos dos grupos de casos 
e controles serão empregados modelos de regressão logística, com cálculo de odds ratio (OR). A 
dosagem de NO será realizada pela técnica de ELISA e avaliado através do teste de Kruskal-Wallis, 
seguido do teste de Dunn. Para a avaliação da severidade da doença será realizada uma análise 
estatística descritiva dos dados de prontuários avaliados. Após esta avaliação, será realizada a 
comparação das proporções através do ?2 e será calculada a razão de chances (odds ratio) e seu 
respectivo intervalo de 95% de confiança. Serão considerados significativos resultados com p < 
0,05.       Unoeste     

 


