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A interleucina 10 (IL-10) é uma citocina que possui caráter anti-inflamatório, e sua 

síntese é realizada principalmente por mastócitos, linfócitos B e T, monócitos e macrófagos. 
Possui como função principal inibir a síntese de citocinas pró-inflamatórias. O Helicobacter 
pylori (H. pylori), bactéria gram-negativa que coloniza a parede do estômago, está relacionado 
com várias doenças gastroduodenais, como, por exemplo, gastrite e carcinoma gástrico. A IL-
10 representa relevância na inflamação gástrica causada pela H. pylori, visto que, apresenta um 
papel anti-inflamatório. Polimorfismos da IL-10 já tinham sido anteriormente indicados sendo 
alteradores da resposta inflamatória na presença de H. pylori, podendo facilitar sua colonização 
no organismo humano, aumentando significativamente a chances do indivíduo portador de tais 
mutações, desenvolver neoplasias gástricas, bem como outras doenças gástricas. O relatório 
exposto realizou a caracterização dos polimorfismos da região promotora -592 (C/A), -819 
(C/T), -2763 (C/A) e -2849 (G/A) da IL-10 por PCR-RFLP no processo inflamatório do H. 
pylori e carcinogênese gástrica em 237 amostras de pacientes adulto. Nossos resultados 
sugerem que os genótipos AA-592 (C>A) e TT-819 (C>T) estão associados com um aumento 
no risco no desenvolvimento de câncer gástrico, seguindo a análise no modelo recessivo, assim 
como o haplótipo A-592 / T-819 / A- 2763 / G-2849. 
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