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1 INTRODUÇÃO

1.1 Conceito

A fibrose cística (FC) é uma doença genética geralmente grave,
de herança autossômica recessiva, mais comum em populações
caucasóides, cuja incidência varia de acordo com a população (BOAT et
al., 1989). Em geral, o diagnóstico é feito logo após o nascimento. Durante
os primeiros anos de vida, os afetados apresentam algum tipo de
comprometimento dos sistemas digestivo e respiratório, com destaque
para a insuficiência pancreática e pulmonar, além das glândulas sudoríparas.
Como conseqüência dos níveis elevados dos eletrólitos sódio e cloro no
suor, os pacientes apresentam o suor salgado (HARRIS & SUPER, 1995).

O pâncreas exócrino dos afetados é substituído por um tecido
fibroso com cistos (bolsas cheias de líquido), daí o nome fibrose cística
do pâncreas (ver Fig. 1). Outra característica comum é a secreção de um
muco viscoso nos pulmões e no sistema digestivo, donde o nome de
mucoviscidose, atribuído também a essa patologia. Nos pulmões, as
infecções tornam-se mais severas com a presença desse muco viscoso,
podendo levar a uma fibrose pulmonar (ver Fig. 2). No sistema digestivo,
o muco pode causar danos ao pâncreas, tanto direta quanto indiretamente,
pelo bloqueio dos ductos que em geral formariam um canal para as enzimas
digestivas alcançarem o intestino (HARRIS & SUPER, 1995).

Fig. 1 – a) Pâncreas normal; b) Pâncreas afetado por FC (Fonte http://
www.genet.sickkids.on.ca).
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Fig. 2 – a) Pulmão normal; b) Pulmão afetado por FC (Fonte http://
www.genet.sickkids.on.ca).

1.2 Diagnóstico clínico

As técnicas moleculares permitiram um grande avanço no
diagnóstico da FC. Até o início do século XX, a doença não era reconhecida.
Os vários sintomas eram vistos isoladamente. As infeções pulmonares
(uma das principais características clínicas da FC) eram comuns em muitas
outras doenças na era pré-antibiótica. Entretanto, no caso de infeções
bacterianas típicas da FC, os patógenos comumente encontrados nas
secreções brônquicas dos pacientes são Staphylococcus aureus e
Pseudomonas aeruginosa. A primeira constatação de FC veio por meio de
uma outra manifestação da doença, a esteatorréa. Em 1912, Archibald
Garrod descreveu a ocorrência da esteatorréa, além de outros sinais
clínicos, em vários membros de uma mesma família. Descrições cada vez
mais claras foram ocorrendo com o surgimento dos antibióticos, pois os
casos de pneumonias e bronquites severas, assim como os de esteatorréa,
quando isolados, puderam ser tratados. Isto tornou possível o diagnóstico
clínico diferencial e assim o reconhecimento da fibrose cística como um
distúrbio específico (HARRIS & SUPER, 1995).

De acordo com a literatura, as principais manifestações clínicas
são: doença pulmonar obstrutiva crônica (infecções pulmonares e das
vias aéreas superiores); insuficiência pancreática (85-90%) e problemas
gastrointestinais associados; íleo meconial (rolha seca de material fecal
que bloqueia o cólon); esteatorréa (fezes gordurosas, volumosas e
acentuado mau cheiro, devido à falta de digestão de gordura); déficit
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pondero-estatural e fertilidade reduzida (95 a 98% dos homens são
inférteis, enquanto 90% das mulheres são estéreis).

A infertilidade masculina é causada, principalmente, pela ausência
bilateral congênita dos vasos deferentes (CBAVD). Menos freqüentemente,
mutações no gene CFTR têm sido encontradas em pacientes com aplasia
unilateral dos vasos deferentes e com ausência bilateral dos epidídimos,
CUAVD e CBAE, respectivamente (JÉZÉQUEL et al., 1996). Já a feminina,
está relacionada à presença de tampões de muco espesso, o que impediria
a descida do óvulo. É comum a ausência de ovulação, como também a
menstruação irregular (HARRIS & SUPER, 1995).

1.3 Diagnóstico bioquímico

Devido à grande heterogeneidade dos sinais clínicos da doença,
a fibrose cística deve ser confirmada pelo teste do suor. O defeito bioquímico
na FC está associado a uma proteína de transporte, a CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane Regulator), localizada na membrana das células epiteliais
que revestem certos órgãos, funcionando como um canal clorídrico
(RIORDAN et al., 1989).

Assim sendo, indivíduos afetados por FC possuem um
comprometimento do transporte de cloreto. Como conseqüência, os níveis
de íons cloro encontram-se aumentados no suor dos pacientes. Os valores
dos íons sódio também estão acrescidos, pois o aumento da negatividade
intracelular favorece a entrada do sódio. O teste laboratorial que quantifica
estes eletrólitos no suor é a iontoforese. Valores inferiores a 40mEq/l são
considerados normais; entre 40 e 60mEq/l como limítrofes e os valores de
cloro superiores a 60mEq/l como sugestivos de FC.

Embora a maioria dos pacientes com FC típica tenha valores de
cloro superiores a 60mEq/l, uma minoria de pacientes, freqüentemente
com quadro clínico atipicamente moderado, tem os valores do cloro no
suor iguais ou inferiores a 40mEq/l (FRIEDMAN & SILVERMAN, 1999).

O gradiente osmótico, gerado com o defeito do fluxo condutivo
do cloro, leva a uma desidratação das vias aéreas, com produção de um
muco extremamente viscoso presente no meio intercelular. Esse muco
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favorece a colonização bacteriana do local. A viscosidade do muco é
aumentada a cada infecção, uma vez que as bactérias lisam o DNA das
células hospedeiras, que é liberado no meio intercelular. Daí o uso de
DNase como uma das formas terapêuticas (HUBBARD et al., 1992).

Um outro tipo de teste bioquímico, que vem sendo utilizado para
o diagnóstico da FC, é a dosagem da tripsina imuno-reativa, o chamado
teste da IRT. Dentre as enzimas pancreáticas, a tripsina é a única de
produção exclusiva, sendo um excelente marcador da função pancreática.
Os recém-nascidos com FC possuem valores aumentados de IRT no sangue,
embora a tripsina não seja detectada nas fezes. Isto ocorre, provavelmente,
devido à inibição da secreção do suco pancreático para o estômago,
resultando no acúmulo de tripsina nas células acinosas e sua liberação
para o sangue. Com o avanço da doença, a concentração de IRT decresce,
refletindo uma provável disfunção do pâncreas (HEALEY & WATSON, 1983).

1.4 Genética e diagnóstico molecular

1.4.1 Localização gênica

Com o mapeamento (KNOWLTON et al., 1985; WAINWRIGHT et
al., 1985; WHITE et al., 1985) e clonagem do gene da fibrose cística
(ROMMENS et al., 1989; RIORDAN et al., 1989; KEREM et al., 1989), hoje
tem-se disponível um diagnóstico mais preciso, que é feito pela análise de
DNA, ou seja, o diagnóstico molecular. O gene da FC está localizado em
7q31, contém 27 exons e 250 Kb (ver Figs. 3 e 4).

Fig. 3 - Localização do gene CFTR (WELSH & SMITH, 1995).
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Fig. 4 - Representação esquemática do gene e da proteína CFTR com a mutação ∆F508,
e o modelo proposto para sua localização na membrana plasmática (WELSH et
al., 1995).

1.4.2 Produto gênico

O produto gênico é uma proteína associada à membrana celular
com 1480 aa, chamada de CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane
Regulator), como mencionado anteriormente. Segundo RIORDAN et al.
(1989) e WELSH & SMITH (1993; 1995), a proteína CFTR tem 5 domínios.
São dois domínios transmembranas ou TMDs (duas unidades repetidas
que atravessam a membrana de lado a lado 6 vezes) e dois domínios
nucleotídeos-ligantes ou NBDs (domínios que se ligam a nucleotídeos),
que estão separados por um domínio regulatório ou domínio R. Os TMDs
estariam associados à formação dos poros (canais de íons cloro); os NBDs
controlariam a atividade desses canais pela interação com nucleotídeos
do citoplasma; e o domínio R também controla a atividade dos canais de
cloreto através da fosforilação, geralmente dependente do AMP cíclico
(ver Figs. 4 e 5).
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Fig. 5 - Modelo hipotético da proteína CFTR na membrana plasmática (WELSH & SMITH,
1995).

1.4.3 Mutações

Em 11 anos de análise molecular do gene CFTR, mais de 970
mutações associadas à FC e cerca de 200 variantes de seqüência (os
polimorfismos) já foram descritas (CFGAC, http://
www.genet.sickkids.on.ca). Dentre elas, a alteração mais freqüentemente
encontrada em populações caucasóides é uma deleção de 3 bases (TTC)
no exon 10 do gene, resultando na perda de um aminoácido, a fenilalanina,
na posição 508 da proteína. Daí, essa mutação ser denominada ∆F508. A
proteína CFTR é produzida, mas não é devidamente processada até a
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membrana celular (ROMMENS et al., 1989; RIORDAN et al., 1989; KEREM
et al., 1989; RIORDAN, 1999) (ver Figs. 3, 4 e 5).

Os resultados da análise molecular de 43.849 cromossomos com
FC, realizada em diversos grupos populacionais no mundo, mostram que
depois da mutação ∆F508, as alterações mais comuns no gene CFTR são:
G542X, G551D, N1303K, W1282X e R553X. Entretanto, a prevalência de
algumas delas é maior ou, em alguns casos, é específica para determinadas
populações (CFGAC, http://www.genet.sickkids.on.ca) (ver TABELA 1).

A TABELA 1 mostra que as mutações são, em sua maioria,
encontradas em pacientes de origem caucasóide. O grupo étnico com
maior prevalência é indicado para algumas mutações. O asterisco indica a
freqüência relativa bruta para as mutações estudadas em amostras
relativamente pequenas ou apenas nas populações indicadas.

1.4.3.1 Tipos de mutação

Quanto à natureza da alteração, as diversas mutações já descritas
ao longo do gene CFTR podem ocorrer em virtude de: substituições de um
par de bases, deleções ou inserções de um ou mais pares de bases, mutação
no promotor e mutação nos limites intron-exon (ver Fig. 6).

Fig. 6 - Distribuição dos tipos de mutações no gene CFTR (CFGAC, http://
www.genet.sickkids.on.ca).
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TABELA 1 - Mutações CFTR mais comuns no mundo (CFGAC, http://
www.genet.sickkids.on.ca).

As substituições podem originar mutações de sentido trocado,
produzindo mudança em um único aminoácido, e mutações sem sentido,
com a produção de codons finalizadores no mRNA (UAA, UAG ou UGA),
com conseqüente término prematuro da cadeia polipeptídica. As inserções
podem produzir aminoácidos extras, enquanto as deleções levam à perda
de aa na proteína CFTR, como acontece com a mutação ∆F508. Quando o

Nome da mutação Freqüência (%) População com maior prevalência
∆F508 28.948 (66,0)
G542X 1.062 (2,4) Espanhola
G551D 717 (1,6) Inglesa
N1303K 589 (1,3) Italiana
W1282X 536 (1,2) Judaica-Ashkenazi
R553X 322 (0,7) Alemã
621+1G→T 315 (0,7) Francesa-Canadensee
1717-1G→A 284 (0,6) Italiana
R117H 133 (0,3)
R1162X 125 (0,3) Italiana
R347P 106 (0,2)
3849+10kb C→T 104 (0,2)
∆I507 93 (0,2)
394delTT 78 10-30%* Nórdica, Finlandesa
G85E 67
R560T 67
A455E 62
1078delT 57
2789+5G→A 54 Espanhola
3659delC 54
R334W 53
1898+1G→T 53
711+1G→T 49 Francesa-Canadense
2183AA→G 40 Italiana
3905insT 38 6-17%* Suíça, Amish, Acadian
S549N 30
2184delA 29
Q359K/T360K 87,5%* Judaica-Georgia
M1101K 69%* Hutterite
Y122X 48%* Francesa, Ilhas Reunidas
1898+5G→T 30% Chinesa, Tailandesa
3120+1G→A 11% Afro-americana
I148T 9,1% Francesa-Canadense



18

número de pares de bases nas deleções ou inserções não for um múltiplo
de 3, altera-se a matriz de leitura do mRNA com alteração da seqüência
de aminoácidos e produção de um codon de parada prematuro. As mutações
no promotor alteram a regulação da transcrição ou da tradução. E as
mutações nos limites intron-exon interferem no processamento (splicing)
de remoção dos introns, na formação do mRNA maduro, a partir do
transcrito primário de mRNA.

Segundo ESTIVILL (1996), dentre as mutações que ocorrem no
gene CFTR, 42% são de sentido trocado, 23% alteram a matriz de leitura,
16% interferem no processamento (splicing), 15% são alterações sem
sentido e 4% são outras modificações, incluindo deleções de aa e grandes
deleções de DNA.

1.4.3.2 Conseqüências moleculares das mutações no gene CFTR

Existem cinco principais mecanismos moleculares de disfunção
da proteína CFTR (ou 5 classes de mutações). As mutações de classe I
levam à ausência da síntese da CFTR e representam 54% do total; as de
classe II, que correspondem à mutação ∆F508, bloqueiam o transporte
da proteína até a membrana plasmática das células epiteliais; as de classe
III interferem na regulação do canal clorídrico; as de classe IV alteram a
condução do íon cloro e as de classe V reduzem a síntese da CFTR
(ESTIVILL, 1996) (ver Fig. 7).

Fig. 7 - Representação esquemática das classes de mutação da proteína CFTR (CFGAC,
http://www.genet.sickkids.on.ca).
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1.5 Correlação genótipo-fenótipo

A possibilidade de identificação de mutações, que podem causar
a doença, advinda do mapeamento e clonagem do gene CFTR levou vários
grupos de pesquisadores a realizarem estudos de correlação genótipo-
fenótipo. Entretanto, a análise das mutações e do quadro clínico tem
revelado uma grande heterogeneidade.

Baseando-se nas variantes fenotípicas moderadas da FC,
trabalhos recentes têm sugerido que o diagnóstico clínico da FC é muito
confuso e que, talvez, deva-se ter tanto a Doença Fibrose Cística quanto
a Síndrome da Fibrose Cística (que incluiria manifestações pancreáticas,
ausência bilateral congênita dos vasos deferentes ou manifestações
pulmonares menores). À medida que cresce o número de mutações
identificadas, através da utilização de novas metodologias que permitem
a detecção de mutações raras no gene CFTR, alterações nas correlações
genótipo-fenótipo têm sido mais freqüentes (FRIEDMAN & SILVERMAN,
1999).

Atualmente, sabe-se que o quadro clínico da FC envolve não
apenas mutações no gene CFTR, mas também fatores epigenéticos. O
efeito e/ou penetrância de um alelo particular pode ser influenciado por
fatores ambientais, tanto quanto outros genes e variantes vizinhos, além
de genes modificadores. Estes fatores podem modifiicar o fenótipo em
pacientes com duas mutações já conhecidas ou naqueles com doença
atípica portadores de apenas uma mutação (FRIEDMAN & SILVERMAN,
1999).

1.6 Estratégias terapêuticas

Hoje, devido à possibilidade de diagnóstico e tratamento precoces,
a maioria das pessoas com fibrose cística pode ter uma sobrevida maior e
com melhor qualidade, graças a um rigoroso controle alimentar e às
alternativas terapêuticas. Quanto às medidas de controle alimentar, adota-
se uma dieta altamente calórica, rica em proteínas, pobre em gordura e
com suplemento de enzimas pancreáticas, sais minerais, metais (cobre,
ferro, selênio e zinco) e das vitaminas lipossolúveis. Dentre as alternativas
terapêuticas, destacam-se: o uso de drogas que possam corrigir o
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transporte de íons através da membrana; a fisioterapia pulmonar; a
administração de antibióticos para o combate das infeções recorrentes;
DNase por inalação (aerossol); transplantes; terapia gênica, tanto com
adenovírus (aerossol nas células epiteliais que revestem o pulmão – terapia
gênica in vitro) quanto com retrovírus. Mas, tanto uma quanto outra forma
de terapia gênica possuem suas desvantagens. O adenovírus não se integra
ao DNA da célula hospedeira, tendo assim uma expressão gênica
temporária. Já o retrovírus tem o risco de integração dentro de seqüências
potencialmente oncogênicas ou genes funcionalmente importantes (HARRIS
& SUPER, 1995).

1.7 Epidemiologia genética da FC

Estudos de genética de populações têm mostrado que há uma
notável variação na freqüência dos genes em diferentes grupos
populacionais. A determinação das freqüências das diversas mutações
que ocorrem no gene CFTR, em determinados grupos étnicos, é de extrema
importância em termos de epidemiologia genética. A caracterização
populacional em relação às doenças genéticas, como a fibrose cística, é
fundamental para as estratégias de exames diagnósticos a serem utilizados,
bem como para o tratamento precoce e aconselhamento genético.

A incidência da fibrose cística nos caucasóides é de 1/2500, sendo
a freqüência de heterozigotos de 1/25 (BOAT et al., 1989). Enquanto nos
negróides a incidência varia de 1/14000 a 1/17000 (BOAT et al., 1989;
FITZSIMMONS, 1993; HAMOSH et al., 1998) e nos asiáticos é de 1/10000
em paquistaneses e de 1/90000 em orientais (BOAT et al., 1989).

1.7.1 Origem da mutação principal

Apesar da mutação ∆F508 ser a mais comum em todo o mundo
(66% dos cromossomos com FC; CFGAC, http://
www.genet.sickkids.on.ca), sua freqüência difere entre populações,
variando de 26% na Turquia a 88% na Dinamarca (EWGCFG, 1990). É o
chamado gradiente de distribuição sudeste-noroeste da mutação ∆F508
na Europa.

Tentar explicar sua origem em populações européias sempre foi



21

um desafio para a maioria dos pesquisadores do assunto. Dentre estes, o
grupo de MORRAL et al. (1994), utilizando 3 marcadores de microssatélites
altamente polimórficos, realizou um estudo com o objetivo de determinar
a origem e evolução dos cromossomos portadores dessa mutação na
Europa. Os dados de haplótipos demonstraram que ∆F508 ocorreu há
mais de 52.000 anos, em uma população geneticamente distinta de
qualquer grupo europeu atual, e espalhou-se pela Europa em expansões
cronologicamente distintas, as quais são responsáveis pelas diferentes
freqüências de ∆F508 na Europa.

1.7.2 Freqüência elevada da FC em populações caucasóides

Outras alterações comuns no gene CFTR (ver TABELA 1) podem
estar associadas aos mesmos haplótipos da ∆F508 (SERETH et al., 1993).
Observa-se, então, uma alta freqüência da FC em grupos populacionais
europeus ou descendentes destes. Apesar da existência de várias hipóteses
que tentam explicar a freqüência tão elevada de uma doença como a
fibrose cística, que variam da vantagem seletiva dos heterozigotos à deriva
genética, os resultados experimentais, até agora obtidos, não são capazes
de confirmá-las (DODGE et al., 1994).

As evidências contra a hipótese da deriva são:

a) o gradiente sudeste-noroeste da mutação ∆ F508. Este
gradiente não é compatível com eventos independentes ao
acaso, ocorrendo em populações pequenas, o que
fundamentaria a teoria da deriva (DODGE et al., 1994);

b) a origem da mutação ∆F508 (MORRAL et al., 1994);
c) a forte seleção contra os homozigotos afetados (WEISS, 1997).

Em termos seletivos, a explicação mais apropriada para a
freqüência da FC seria a vantagem do heterozigoto. A hipótese mais aceita
na tentativa de explicar tal vantagem relaciona os heterozigotos para FC a
uma maior resistência às diarréias infecciosas, notadamente às diarréias
que provocam uma hipersecreção de íons cloro (diarréias provocadas pelas
toxinas do V. cholerae e da E. coli , por exemplo). De acordo com esta
hipótese, nos heterozigotos, as perdas iônicas seriam reduzidas devido a
impermeabilidade das células ao cloro, diminuindo assim, a mortalidade
infantil (ROMEO et al., 1989; QUINTON, 1990; GABRIEL et al., 1994).
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Entretanto, existem alguns argumentos contrários a essa
hipótese. Certos genótipos que oferecem proteção contra doenças
infecciosas, são mais freqüentes em populações nas quais a doença é
endêmica. Um exemplo típico é o da anemia falciforme, cuja freqüência
de heterozigotos encontra-se aumentada nas regiões onde a malária é
endêmica. A partir dessas evidências, a vantagem do heterozigoto para o
gene CFTR estaria associada a uma maior resistência a doenças infecciosas
endêmicas na Europa, tais como pneumonia tipo influenza, tifo, peste
bulbônica, sífilis ou tuberculose. Os heterozigotos para FC secretariam
grandes quantidades de moléculas de mucopolissacarídeos em seu muco
pulmonar, o que os tornaria mais resistentes às infecções pelo bacilo da
tuberculose (por exemplo), mas causaria dano severo ao pulmão nos
homozigotos afetados pela doença (FONTELO, 1995; WEISS, 1997).
Entretanto, a freqüência extremamente baixa da FC entre os asiáticos,
onde diarréias causadas pelo V. cholerae são endêmicas, é inconsistente
com o efeito protetor de mutações no gene CFTR contra as toxinas já
citadas.

A evidência mais recente contra a hipótese da vantagem seletiva
do heterozigoto para FC, em relação às diarréias que estimulam a secreção
do íon cloro, foi publicada no trabalho de HÖGENAUER et al. (2000). Os
autores utilizaram uma técnica de perfusão intestinal para medir in vivo a
secreção clorídrica basal e estimulada pela prostaglandina. O nível de
secreção observado nos indivíduos heterozigotos foi o mesmo encontrado
nos indivíduos homozigotos normais, enquanto nos homozigotos afetados
não ocorreu qualquer secreção de cloreto.

1.7.3 Variação populacional das mutações mais comuns da FC

O modelo de distribuição da mutação principal ∆F508 observado
na Europa, com freqüências mais altas no norte e mais baixas no sul, tem
sido comprovado pela maioria, mas não por todos os estudos
epidemiológicos a cerca da FC. CASALS et al. (1992), encontraram uma
freqüência de 87% para ∆F508 nos cromossomos de origem basca.

Na Albânia, por exemplo, a análise de 92 cromossomos de
diferentes regiões detectou uma freqüência de 75% para ∆F508, muito
alta para o sul da Europa. A origem dos albaneses e a migração nômade
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há 3 mil anos antes de Cristo, além do isolamento cultural e histórico
deste grupo étnico, poderiam explicar essa freqüência tão alta da mutação
∆F508 nessa região (NOVELLI et al., 1992).

Em determinadas populações caucasóides, mais de 90% das
alterações no gene CFTR podem ser detectadas, utilizando-se um pequeno
número de mutações (além de ∆ F508, outras 4 ou 5 mutações
características de cada grupo populacional) (ABELIOVICH et al., 1992;
FÉREC et al., 1992; ROZEN et al., 1992; SHOSHANI et al., 1992).

Na Finlândia, a incidência da FC é de 1/25000 recém-nascidos,
sendo uma das mais baixas entre as populações caucasóides. A mutação
∆F508 é responsável por 45% dos cromossomos com FC, enquanto outras
alterações têm sido detectadas nos 55% restantes (KERE et al., 1994).

Os Hutterites (população de origem alemã) constituem um isolado
genético com uma incidência aumentada da FC. Além de ∆F508, a análise
molecular do gene CFTR detectou uma mutação específica para essa
população: M1101K (ZIELENSKI et al., 1993).

Em uma análise genético-molecular de 439 cromossomos
caucasóides da América do Norte, as freqüências encontradas para as
mutações ∆ F508, G542X, G551D, R553X e N1303K foram,
respectivamente: 75,8%; 2,7%; 3,2%; 1,4% e 1,4% (NG et al., 1991).

Na Itália, doze mutações foram utilizadas na triagem de 3.492
cromossomos com FC. A freqüência de detecção foi de 73%, sendo 51%
para ∆F508 e 5% tanto para N1303K quanto para G542X (RENDINE et al.,
1997). Já CASTALDO et al. (1999), utilizando apenas 8 mutações, obtiveram
uma detecção de 78% em 396 cromossomos no sul da Itália.

A mutação G542X é encontrada em freqüências elevadas em
algumas populações mediterrâneas: Istambul, no sul das províncias
espanholas e nas populações que vivem à beira do Mediterrâneo. LOIRAT
et al. (1997) falam de um gradiente nordeste-sudeste nas freqüências da
mutação G542X. O contrário do que ocorre com a ∆F508.

Um fato interessante acontece na população judaica, que é
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dividida em dois grandes grupos populacionais: os Ashkenazi e os não-
Ashkenazi. Em Israel, onde a mutação ∆F508 está presente em menos de
30% dos cromossomos com FC, a mutação W1282X é responsável por
60% dos cromossomos dos judeus Ashkenazi afetados pela fibrose cística
(SHOSHANI et al., 1992). Segundo ABELIOVICK et al. (1992), a triagem
para identificação de heterozigotos deve ser considerada nesse subgrupo.
Os autores detectaram que 97% dos cromossomos com FC são decorrentes
das mutações ∆F508, G542X, W1282X, N1303K e 3849+10Kb CÕT.

Cerca de doze mutações foram identificadas em judeus. Juntas
são responsáveis por 91% dos cromossomos com FC em todos os grupos
de judeus espalhados pelo mundo. Entretanto, em cada grupo étnico, a
doença é causada por um grupo de mutações específicas. Para
aconselhamento genético de um indivíduo judeu, é necessário calcular o
risco residual de acordo com a origem étnica (KEREM et al., 1995).

Em Portugal, a freqüência da mutação ∆F508 é de 52,3%. Além
de G542X e N1303K, cujas freqüências são de 2% e 1,5%, respectivamente,
outras mutações importantes para os portugueses são: R1066C (3,5%),
R334W (2%) e 3272-26AÕG (1,5%). Uma mutação, ainda não descrita
até 1999, foi encontrada com uma freqüência de 2%: A561E (CFGAC,
http://www.genet.sickkids.on.ca; PACHECO, comunicação oral).

A FC é tida como rara entre as populações negras da África que
não têm mistura racial com brancos. CARLES et al. (1996), detectaram
mutações em 3 pacientes negros da África do Sul. O pai de um dos
pacientes, nascido na República de Camarões, era heterozigoto para a
mutação 3120+1GÕA. Os autores sugeriram se tratar de uma mutação
de origem africana, contribuindo para muitos dos casos de alterações no
gene CFTR em negros africanos.

Segundo MACEK JR. et al. (1997), existe um subgrupo de
mutações comuns no gene CFTR característico aos afro-americanos,
correspondendo a 23,1% destes cromossomos com FC. A mutação ∆F508,
provavelmente introduzida pela mistura racial, contribui para 48% dos
cromossomos com FC.

PADOA et al. (1999), analisando indivíduos normais de origem
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africana, encontraram uma freqüência de heterozigotos para mutação
3120+1GÕA de 1/91, para os negros da África do Sul, e de 1/128, para as
populações de língua bantu.

No Brasil, os primeiros estudos sobre a genética da fibrose cística
tiveram início com os trabalhos de RASKIN et al. (1991), em uma amostra
de pacientes dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. As freqüências encontradas para ∆F508, foram de 51%,
29%, 21% e 56%, respectivamente, com uma freqüência média de 47%
para pacientes brasileiros de origem caucasóide (RASKIN et al., 1993).

MARTINS et al. (1993), encontraram uma freqüência de 33%
para essa mesma mutação, em uma amostra de 24 pacientes do Estado
de São Paulo, enquanto FERRI (1995), também em SP, encontrou uma
freqüência de 35% para a deleção ∆F508. FERRI também analisou uma
amostra de 120 pacientes de SP, DF, PE e BA, na qual foram estudadas 8
das mais freqüentes mutações da FC. Dessas, apenas 4 foram encontradas
com as seguintes freqüências: ∆F508 (38%), G542X (8,3%), N1303K
(1,6%) e W1282X (0,8%).

Em uma amostra de 540 indivíduos do Espírito Santo, com sinais
clínicos sugestivos de FC, as freqüências das mutações ∆F508, G542X,
R553X e W1282X foram, respectivamente: 3%; 0,2%; 0,2% e 0,2%
(RABBI-BORTOLINI et al., 1998).

ERRERA et al. (2000), com o objetivo de verificar a ocorrência
da mutação ∆F508 na etnia guarani, realizaram uma triagem em 146
índios pertencentes a três aldeias do Espírito Santo. Em nenhuma das
amostras foi observada a deleção ∆F508.

O resultado da análise das mutações G542X, G551D, R553X e
N1303K, por RASKIN et al. (1999), mostrou que as 4 mutações contribuem
para 17% dos cromossomos não-∆F508 e apenas 9% do número total de
cromossomos com FC brasileiros. A freqüência de cada mutação é
semelhante às populações do sul da Europa, principalmente às populações
espanholas e italianas. Segundo PEREIRA et al. (1999), para pacientes
brasileiros descendentes de italianos, é importante a inclusão na triagem
da FC das mutações R1162X e 2183AAÕG.
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BERNARDINO et al. (2000), realizaram a análise genético-
molecular em 160 pacientes brasileiros com FC. E uma triagem total do
gene em 97 pacientes. A freqüência da deleção ∆F508 foi de 48,4%, seguida
por um conjunto de mutações que contribuem para 20,1% dos
cromossomos não-∆F508 [G542X (8,8%); R1162X (2,5%); N1303K
(2,5%), R334W (2,5%), W1282X (1,3%), G85E (1,3%), L206W (0,6%) e
R553X (0,6%)]. Os autores encontraram outras 7 mutações raras, além
de 5 mutações nunca antes descritas.

A análise do exon 20 do gene CFTR tem revelado uma mutação
silenciosa na posição 4002. Ocorre a troca de uma adenina por uma
guanina, sem que ocorra a troca do aminoácido. Trata-se do polimorfismo
4002A/G. BERNARDINO et al. (2000) detectaram esse polimorfismo na
triagem de mutações em pacientes brasileiros com FC, enquanto BOMBIERI
et al. (2000) encontraram uma freqüência de 2,9% para o mesmo
polimorfismo em 4 amostras de indivíduos normais da Europa (nordeste e
centro da Itália, sul da França e Espanha).

1.8 Formação humana do Brasil

A heterogeneidade étnica observada na população brasileira é
conseqüência da variedade das correntes migratórias, cuja distribuição
geográfica ocorreu de maneira irregular. Além do índio, o europeu e o
negro africano contribuíram de maneira efetiva na composição étnica do
Brasil. Os portugueses foram os principais representantes europeus,
seguidos pelos italianos, alemães, espanhóis e japoneses (BARRETO, 1959).
A distribuição irregular desses grupos étnicos foi verificada por SALZANO
et al. (1997), que encontraram uma contribuição européia na Região Sul
de 90%, enquanto no Nordeste foi de 38%, especificamente na Bahia. Já
a contribuição dos africanos seria de 10% na Região Sul e de 58% na
Bahia.

1.8.1 História da formação humana do Maranhão e do Pará

Esse alto grau de miscigenação do povo brasileiro merece
destaque na formação humana dos Estados do Maranhão e do Pará.
Segundo LOPES (1970), esses dois Estados tiveram a contribuição efetiva
de três grupos étnicos bem característicos: o índio, o branco
(preponderantemente o português) e o negro.
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O processo da ocupação humana dessa região brasileira pode
ter-se iniciado de 10 a 11 mil anos atrás, com a chegada dos primeiros
paleoíndios caçadores, vindos do norte e do oeste do continente
(ROOSEVELT, 1994). A partir do século XVI, ocorreu a segunda etapa de
ocupação, com a vinda dos europeus, representados principalmente por
portugueses, espanhóis e indivíduos de outras nacionalidades. E, mais
tarde, vieram os africanos.

As estimativas sobre o tamanho da população indígena existente
antes da chegada dos primeiros colonizadores são muito controversas.
Elas podem variar de 1 a 8,5 milhões para a América do Sul, de 1 a 6,8
milhões para o Brasil e de 1 a 5 milhões somente para a Amazônia
(CARNEIRO DA CUNHA, 1992; RIBEIRO, 1992).

As primeiras tentativas de colonização dos nativos pelos
portugueses foram frustrantes. A hostilidade dos grupos indígenas não
permitiu o domínio da região pelos primeiros colonizadores. No final do
século XVI, os franceses estavam instalados no Maranhão, os holandeses
na foz do rio Xingu e os ingleses na região do rio Oiapoque. No início do
século XVII, os portugueses voltaram à região amazônica e, em 1616,
fundaram a cidade de Belém, atual Capital do Estado do Pará, de onde
partiram para expulsar franceses, holandeses e ingleses, o que ocorreu
em 1630. Apesar da precariedade dos registros históricos, o número de
migrantes europeus para a região amazônica, até o início do século XIX,
podia ser contabilizado em décimos do número de escravos africanos
importados e em centésimos do número estimado de indígenas da região
(CRUZ, 1973).

Houve muita luta por território durante a fase de colonização. Os
franceses foram os primeiros a pisar em solo maranhense com intenções
colonizadoras, precisamente em 1612, quando fundaram a França
Equinocial, realizando os primeiros contatos com os indígenas. Alguns
anos mais tarde, a terra foi tomada pelos portugueses. Em 1641 houve
nova invasão, desta vez a dos holandeses, que passaram apenas dois
anos e foram expulsos pelos lusitanos (MOTA & MANTOVANI, 1998).

No Maranhão, o inglês foi numericamente insignificante (ocasional
como o alemão e outros); mas os principais membros dessa colônia
influenciaram na economia comercial, como representantes de capitais e
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de empresas. Por último, veio o carcamano, que é o apelido do sírio no
Maranhão. A princípio, vieram como mercadores ambulantes. Em seguida,
estabilizaram-se e elevaram-se na esfera comercial. Os sírios do Maranhão
são, na sua maioria, libaneses católicos da região de Zahle.

Como elemento preponderante do branco, o português formou,
em alguma regiões, isolados populacionais, como o que ocorre em Santa
Flor, no município de Bequimão. O interessante é que Santa Flor e Pontal
(remanescente de quilombo) ficam no mesmo município, mas observa-se
uma forte segregação por causa da etnia.

Os africanos foram introduzidos na Amazônia em escala
considerável somente mais tarde, após a segunda metade do século XVIII.
O número de escravos importados entre 1755 e 1820 é estimado em
cerca de 53.000 africanos. A distribuição da população africana na região
não foi homogênea.

No século XVIII foi estabelecida a Companhia Geral do Grão-
Pará e Maranhão (1755-1778). Neste período, a entrada de escravos
africanos no Maranhão na segunda metade do século XVIII foi: 3.000,
antes de 1755; 12.000, no período da Companhia de Comércio; 15.000,
até o fim do século XVIII. O censo dos habitantes do Maranhão mostrava
que em 1779 havia 31.722 pretos e 18.573 mulatos (SANTOS, 1983).

Entretanto, esse registro do número de escravos pode ter sido
subestimado. Muitos escravos não eram computados pelas autoridades
civis ou eclesiásticas por razões bastante simples.

“...senhores havia que, considerando os escravos como
coisas, omitiam-se em relacioná-los oficialmente.
Acresce a este fato outro não menos significativo: a
existência, no Maranhão, de escravos livres que viviam
como escravos, escapando totalmente ao levantamento
estatístico feito pelos meios convencionais.” (SANTOS,
1983).

A predominância da população escrava no Maranhão na primeira
metade do século XIX parece incontestável. Em 1822, a população total
da Capitania era estimada, excetuando o indígena, em 152.893 habitantes,
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sendo o número de escravos calculado na proporção de dois para um livre
(SANTOS, 1983).

A raça negra, introduzida na antiga capitania desde meados do
século XVII, desenvolveu-se bastante no Maranhão, onde a sua quantidade
só é proporcionalmente inferior à que se nota na Bahia e no Rio de Janeiro
(LOPES, 1970).

A escravidão ocorreu principalmente nos campos baixos e na
Capital, sendo que os negros do interior eram ocupados na indústria do
açúcar e os da Capital em trabalhos domésticos, serviços manuais de toda
sorte, etc. Foi uma das províncias onde mais se desenvolveram os
quilombos. Havia a proximidade da mata. Os mais notáveis ocorreram na
zona de Viana e Codó. Esta última pelos tempos da Balaiada.

“No Maranhão, como noutras terras onde o contingente
negro foi numeroso, apareceram as confrarias
fetichistas das “Pretas Minas”, que se explicam pela
conservação dos costumes e superstições africanas, por
um certo número de negros vindos em liberdade, da
costa da “Mina” – Costa do Ouro e Daomé.” (Lopes,
1970).

MEIRELES (1994), na sua conclusão, diz o seguinte:

“De tudo quanto conseguimos coligir, cremos poder
dizer que, embora raízes menores, mas não de todo
inexpressivas, possam ser encontradas em qualquer
um dos dezessete países que se debruçam sobre o Golfo
de Guiné, desde o Senegal até Angola, ou mesmo nos
três outros que nasceram no antigo Sudão, o País dos
Negros, ou ainda nos outros três que se interpõem no
caminho para Moçambique, as raízes maiores do
escravo negro trazido da África para o Maranhão, no
curso dos duzentos anos que durou o tráfico para nós...”

De acordo com MEIRELLES (1994), as principais contribuições
africanas foram:

a) GUINÉ-BISSAU (de língua portuguesa; principais grupos
étnicos: balantas e fulas);


