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Objetivo: Determinar a freqüência dos genótipos da CSP (VK210, VK247 e
R vivax-like) e sua possivel associação com os genótipos do grupo sanguineo Duffy, em amostras de sangue de pacientes com malária por R vivax
provenientes da região Amazônica brasileira. Material e Métodos: Amostras
de sangue de 155 pacientes com malária vivax foram identificadas por microscopia e, confirmadas por NESTED-PCR. O DNA genômico foi extraido
por meio da técnica de fenol-clorofórmio. Os genótipos da CSP e do grupo
sanguíneo Duffy foram analisados por PCR-RFLP. Resultados: O genótipo VK210 foi detectado principalmente em infecções simples (58.70%). Infecções simples de VK247 e R vivax-like foram identificadas em 2.58% e
9.67% das amostras avaliadas, respectivamente. Uma alta freqüência do
genótipo FyalFyb foi observada em 55 (35.48%) individuos. Genótipos associados com o alelo FYb-33 estiveram presente em 45 (29%) individuos
da população estudada. A frequência de ambos homozigotos FyalFya e
Fyb/Fyb foram semelhantes. Conclusões: Detectamos, pioneiramente
neste estudo, infecções simples de VK247 e R vivax-like, no Brasil. Estes
resultados sugerem uma maior adaptação destas variantes genotipicas em
áreas endêmicas brasileiras. Além disso, nossos dados sugerem que indivíduos com o genótipo FYalFYb possuem grande suscetibilidade à variante
VK210. O acompanhamento de grupos de pessoas portadoras deste alelo
do sistema sangüíneo Duffy e dos genótipos da CSP do R vivax deve ser
efetuado, para melhor esclarecer essa relação parasito/hospedeiro na população de áreas endêmicas de malária. Financiamento: FAPES e CNPq
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Introdução: Estudos realizados demonstraram que componentes salivares
do flebotomineo exacerbam infecção por Leishmania. Entretanto, tem sido
documentado que pré-exposição a estes componentes ou a picadas de flebotomíneos conferem proteção contra a infecção. Poucas informações existem
sobre o efeito da saliva do Lu. longipalpis na resposta imune de populações
em área endêmica de LV. Objetivos: Avaliar a produção de anticorpos IgG
anti-saliva do Lu. longipalpis e, verificar se a presença desses anticorpos se
associa à imunidade mediada por células, medida pela positividade ao IDRM.
Material e Métodos: Realizou-se estudo de coorte prospectivo, de janeiro de
2003 a julho de 2005, com 1080 crianças menores de dez anos residentes no
municipio da Raposa, Ilha de São Luis-MA. O IDRM foi aplicado em três etapas: fase inicial, final de um e dois anos de seguimento. A pesquisa de anticorpos anti-saliva da Lutzomyia longipalpis foi realizada pela técnica ELlSA. Para
análise da produção de anticorpos, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. Para
verificar se a presença de anticorpos anti-saliva do Lu. longipalpis se associava à imunidade celular, utilizou-se a análise de Kaplan-Meir e teste Log-rank.
Foi considerado "evento" ou "falência" a positividade ao IDRM nos tempos de
12 ou 24 meses e "censura" os indivíduos que não apresentaram o evento.
Resultados: Quando se considerou os níveis de IgG anti-saliva por faixa etária na etapa inícial, não foi observada diferença estatisticamente signíficante
na produção de anticorpos nas diversas faixas etárias. Quando se analisou os
antícorpos IgG anti-salíva por tempo, verificou-se, com exceção do grupo de
menores de 1 ano, um declínio dos mesmos. A íncidêncía acumulada de posítividade ao IDRM foi de 1,31% nos saliva negativos e de 2,17% entre os que
apresentaram a pesquisa de anticorpos anti-salíva positiva Conclusão: Ocorreu declíneo dos anticorpos anti-saliva com o passar do tempo Houve associação estatisticamente significante entre positividade de anticorpos IgG antisaliva do flebotomíneo e a imunidade mediada por células, medida pelo IDRM.
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Introdução:
O Toxoplasma
gondii, o agente etiológico da toxoplasmose,
utiliza como uma de suas rotas de infecção, o trato gastrintestinal humano.
Nesse local ocorre expressão de glicoconjugados ABH, os quais contém as
mesmas especificidades
antigênicas dos antigenos de grupos sangüíneos
ABO. Esses glicoconjugados
atuam como receptores para diferentes microrganismos e influenciam a suscetibilidade ou resistência a doenças infecciosas
e parasitárias. Objetivos:
O objetivo deste estudo foi investigar a ocorrência
de associação entre a presença de anticorpos IgG anti- 7: gondii e os tipos
sangüineos ABO em gestantes. Casuística e Método:Foram
consultados os
prontuários de 224 gestantes atendidas no Ambulatório de Gestação de Alto
Risco do Hospital de Base -Fundação
Faculdade Regional de Medicina de
São José do Rio Preto -FUNFARME,
São José do Rio Preto, São Paulo, no
período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. Os tipos sangüíneos ABO e
os resultados dos exames sorológicos para toxoplasmose
(ELlSA -IgG) foram anotados. Resultados:
Do total de 224 prontuários selecionados, 66,5%
(149/224) continham resultados de exames sorológicos reagentes para IgG
anti- 7: gondii e 33,5% (75/224), continham resultados não reagentes. As freqüêncías dos grupos sangüineos ABO foram semelhantes entre as gestantes
reagentes e não reagentes (Qui-quadrado = 1.077; P = 0,78). Conclusão:
Os resultados não demonstram a ocorrência de associação entre a presença de anticorpos IgG anti- 7: gondii e os tipos sangüíneos ABO em gestantes. Apoío financeiro: BIC-FAMERP
2007/2008 & CNPq Bolsa Mestrado.
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Objetivos:
Este estudo avaliou a associação entre os genótipos do sistema histo-sangüíneo
ABO e a malária causada pelo P/asmodium fa/ciparum
em indivíduos da Amazônia brasileira. Materíal e Métodos:
A genotipagem
ABO foi feita pelo método PCR/ RFLP em amostras de DNA genômico de
95 indívíduos maláricos e 144 não maláricos, oriundos de Macapá/AP, Belém/PA, Porto Velho/RO e Rio Branco/AC. A presença ou ausência de infecção por P. fa/ciparum foí confirmada por metodos moleculares em todas as
amostras analísadas.
Naquelas proveníentes dos doadores de sangue foi
investigada a presença de antícorpos anti-CSP e anti-MSP, além da presença do P. fa/ciparum pelo método PCR/RFLP. A associação entre os resultados foi determinada com o uso do teste Qui-quadrado
e do teste Exato de
Fisher, adotando-se o nlvel de significâncía de 5%. Resultados
Parciais:
Todos os doadores de sangue foram negativos para anticorpos anti-MSP
e para a presença do P. falciparum. A maioria deles mostrou reatividade
para os anticorpos anti-CSP. O grupo sangüíneo O foi prevalente entre os
doadores enquanto os grupos sangüíneos não O (A, B ou AB) foram prevalentes entre os pacientes (p = 0,0034). Conclusão:
Nossos resultados
sugerem a
e infecções
po O contra
sárias para
da malária

ocorrência de associação entre o sistema histo-sangüíneo
ABO
por P. fa/ciparum, e indicam um possível efeito protetor do grua infecção por esse parasito. Maiores investigações são neceselucidar a importância desse marcador genético na severidade
causada por P. falciparum. Fonte Fínanciadora: FAPESP, CNPq
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