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Atualmente, a busca sobre informações relevantes sobre bactérias patogênicas aos seres 

humanos, veem desenvolvendo várias pesquisas tanto na área acadêmica quanto comercial. 
Dentre as diversas bactérias, o Helicobacter pylori é destacado, visto que acomete mais da 
metade da população mundial e é responsável pelo desenvolvimento de doenças gástricas 
graves como por exemplo, o câncer gástrico. Em condições fisiológicas a IL-10 é liberada com 
o intuito de modular a síntese de citocinas pró-inflamatórias garantindo que não ocorra uma 
inflamação exacerbada. Entretanto, polimorfismos na região promotora da IL-10 podem estar 
relacionados com uma “falha” no controle da inflamação interferindo diretamente no seu nível 
de expressão, podendo comprometer a resposta imune/inflamatória. Assim a pesquisa teve 
como objetivo: avaliar a expressão gênica da IL-10; caracterizar os polimorfismos IL10-1082 
(G/A) e IL10-3575 (A/T) e correlacionar as variáveis com os achados histopatológicos, além 
de associa-las entre si. No total, 250 amostras de biopsias gástricas de pacientes dispépticos 
foram analisadas através da técnica de PCR-RFLP e por PCR em tempo real, respectivamente. 
A análise do polimorfismo e/ou haplótipos não revelou nenhuma diferença estatisticamente 
significante. Contudo a análise da expressão mostrou dados interessantes com diferenças na 
expressão da IL-10 de acordo com o grupo estudado. Nosso resultados sugerem que o H. pylori 
seja responsável pela variação de expressão da IL-10 na mucosa gástrica. 
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