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RESUMO 

Os genes KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors) , localizados na região 

genômica 19q13.4, codificam receptores semelhantes a imunoglobulinas encontrados 

nas células assassinas naturais (natural killer ou NK). Esses genes são extremamente 

importantes para as respostas imunes naturais, pois células que apresentam 

expressão reduzida de moléculas HLA (Human Leukocyte Antigen), como as 

cancerosas e infectadas, são reconhecidas pelos receptores KIR das células NK e 

exterminadas. Foram descritos 15 genes KIR, além de pseudogenes. Entre 

cromossomos, o número de genes funcionais varia de 7 a 12. Pouco se sabe sobre as 

freqüências desses genes em populações humanas e ainda não há resultados 

publicados para populações brasileiras. Estudos populacionais contribuem para a 

compreensão da história biológica da nossa espécie, fornecem subsídios para estudos 

de associação com doenças complexas (multifatoriais), além de informarem sobre o 

significado biológico e evolutivo da diversidade dos genes analisados. Esse trabalho 

teve como objetivo estimar a freqüência de 14 genes KIR e de um pseudogene em 

três populações brasileiras, sendo uma de origem predominantemente européia da 

região metropolitana de Curitiba (N=169), duas populações ameríndias do estado do 

Paraná, Guarani (N=32) e Kaingang (N=37), além de núcleos familiares (N=77), 

somando um total de 315 indivíduos. A presença ou ausência dos genes foi 

determinada através de um método baseado em PCR, com oligonucleotídeos 

iniciadores gene-específicos (PCR-SSP). Na população de Curitiba, os genes KIR 

inibidores estiveram presentes em 56% (20L2) até 100% (20L4, 30L2, 30L3) dos 

indivíduos, com exceção de 20L5 (44%). Os genes KIR ativadores apresentaram 

freqüências inferiores às dos genes inibidores, variando de 30% (20S3 e 20S5) a 56% 

(20S2) , com exceção de 20S4 (95%) e de 20L4 (100%). Todos os genes 

apresentaram freqüências semelhantes às das populações européias, exceto 20L3 (p 

= 0,045). As freqüências dos genes KIR em Curitiba, quando analisadas em conjunto, 

são bastante semelhantes àquelas descritas anteriormente para populações européias 

e euro-americanas (p = 0,99). Na população Guarani, os genes inibidores se 

mostraram presentes em 47% (20L2) até 100% (20L4, 30L2 e 30L3) enquanto os 

ativadores variaram de 53% (20S2) a 88% (30S1), exceto 20S3 (9%). Os genes 

inibidores de Kaingang tiveram freqüências semelhantes às de Guarani, com exceção 

de 20L3, que foi superior. Entretanto, todos os genes ativadores de Kaingang 

apresentaram freqüência reduzida, com exceção de 20S3 (22%). As populações 

ameríndias mostraram-se diferentes da população de Curitiba em relação ao conjunto 

das freqüências dos genes em estudo (p = < 10-2) e os genes 20L4 e 30L2 estiveram 



presentes em todos os indivíduos desse trabalho. O alelo nulo do gene 20S4, 

chamado KIR10, apresentou freqüência de presença de 72% (freqüência alélica de 

0,43) na população de Curitiba, semelhante à de outras populações européias ou de 

ancestralidade européia. Entretanto, as freqüências de KIR10 foram bastante 

reduzidas nas populações indígenas, sendo presente em apenas 3,4% na população 

Guarani (freqüência alélica de 0,04) e 11,3% em Kaingang (freqüência alélica de 0,10). 

Foram encontrados 37 genótipos diferentes em Curitiba, sendo que os oito mais 

freqüentes são comuns também em populações européias. Foi encontrada a média de 

3,2 genes ativadores e 6,7 genes inibidores por genótipo. Em Guarani e Kaingang 

foram encontrados, respectivamente, 20 e 23 genótipos diferentes. Os haplótipos KIR 

podem ser subdivididos em dois grupos, denominados A e B. Haplótipos do grupo A 

sempre contém sete genes, quase todos com potencial inibidor; os do grupo B têm um 

número variável de genes, dos quais vários têm função ativadora. Em Curitiba, as 

freqüências de haplótipos A e B foram de 50,3% e de 49,7% respectivamente, 

semelhantemente a populações européias (p = 0,31). A menor freqüência de 

haplótipos do grupo A foi encontrada em Guarani (32%). 



1. INTRODUÇÃO 

As células assassinas naturais (exterminadoras naturais, natural killers ou NK) 

são importantes na resposta imune inata, participando da ação contra células 

infectadas ou transformadas, através da produção de citocinas e citotoxidade direta 

(BANCROFT, 1993). Estas células apresentam em sua superfície receptores 

semelhantes a imunoglobulinas que atuam no reconhecimento de células com baixa 

expressão das moléculas HLA (Human Leukocyte Antigens) (LJUNGGREN e KARRE, 

1991). Estas moléculas estão presentes na maioria das células do organismo, no 

entanto algumas infecções virais e transformações tumorais promovem uma 

diminuição na sua expressão. A queda na taxa de expressão das moléculas HLA na 

superfície das células infectadas ou transformadas é o sinal necessário para a 

eliminação das mesmas pelas células NK através dos seus receptores semelhantes a 

imunoglobulinas. 

Os genes que codificam estes receptores nas células NK são conhecidos corno 

KIR (killer ceJl immunoglobulin-like receptors), que fazem parte do Leukocyte Receptor 

Complex (LRC) e estão localizados na região 19q13.4 (TROWSDALE, 2001). 

O complexo gênico KIR apresenta extrema diversidade, tanto no que se refere 

ao conteúdo gênico, quanto ao polimorfismo alélico, sugestiva de uma rápida 

diversificação evolutiva. Foram descritos 15 genes KIR, além de pseudogenes. Entre 

cromossomos, o número de genes funcionais varia de 7 a 12. As implicações da 

diversidade funcional destes genes são ainda pouco compreendidas. Por isso, estudos 

populacionais que analisam a distribuição das freqüências dos genes KIR em 

diferentes populações humanas podem auxiliar na elucidação dos fatores evolutivos 

atuantes na origem e manutenção da diversidade destes genes. Recentes estudos em 

populações caucasóides (UHRBERG et ai., 2002; DENIS et aI., 2005), aborígenes 

australianos e vietnamitas (TONEVA et aI., 2001), asiáticas (JIANG et aI., 2005), 

africanas '(NORMAN et aI., 2002), entre outras, foram publicados. No entanto, pouco 

se sabe sobre as freqüências desses genes em populações humanas e ainda não há 

resultados publicados para populações brasileiras. 

É muito importante caracterizar as populações em relação aos genes do 

sistema imune, pois muitos podem ser relacionados a doenças diversas que podem 

ocorrer de maneira diferente em cada população. Freqüências dos genes KIR, além de 

contribuir para a compreensão do funcionamento desses receptores, podem servir 

como referência para estudos de associação com doenças complexas (multifatoriais). 

Alguns variantes de genes KIR podem diminuir a gravidade e progressão da Síndrome 



da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (MARTIN et aI., 2002), reforçando ainda mais a 

importância do seu estudo. Além da AIDS, esses receptores das células NK já foram 

associados a outras doenças infecciosas (KAKOO, et aI., 2004), câncer 

(VERHEYDAN, BERNIER e DEMANET, 2004) e doenças autoimunes como diabetes 

tipo 1 (van der SLlK et aI., 2003), artrite psoriática (MARTIN et aI., 2002 e NELSON et 

aI., 2004) e vasculite reumatóide (YEN et aI., 2001). 

Os estudos populacionais do complexo gênico KIR podem trazer implicações 

significativas nos transplantes de medula óssea para tratamento de leucemia. 

Dependendo do genótipo dos indivíduos, pode haver uma certa incompatibilidade das 

células NK do doador com as células do indivíduo que recebe o transplante, gerando 

uma alorreação. No caso das células NK, que não atacam órgãos, a alorreação é 

benéfica, pois além de não causar a doença do enxerto contra o hospedeiro, as 

assassinas naturais do doador exterminam as células cancerosas que restaram no 

indivíduo receptor, diminuindo muitas vezes as chances da reincidência da doença 

(PARHAM e McQUEEN, 2003). 

Esse estudo está inserido em uma das linhas de pesquisa do Laboratório de 

Genética Molecular Humana (LGMH), do Departamento de Genética da UFPR, que 

disponibilizou equipamentos de amplificação, materiais de consumo, materiais 

biológicos como enzimas, oligonucleotídeos iniciadores, DNA humano, reagentes, 

entre outros, além do espaço físico e microcomputadores. Também tivemos apoio da 

Unidade de Seqüenciamento e Análise de DNA (SEAD), localizada no mesmo 

departamento, que forneceu equipamentos de fotodocumentação, microcomputadores 

e termocicladores. 



1.1 AÇÃO ASSASSINA DOS LINFÓCITOS 

As moléculas HLA de classe I clássicas (H LA-A, -B e -C) são normalmente 

expressas na superfície da maioria das células do corpo e são reconhecidas por dois 

tipos celulares distintos: linfócitos T citotóxicos (CTL) e as células assassinas naturais 

(NK). Após uma infecção viral, as moléculas de classe I apresentam peptídeos virais 

aos receptores das células T, desencadeando um sinal que ativa CTLs, que 

exterminarão as células infectadas (ZINKERNAGEL et aI., 1974). Já as células NK 

possuem receptores ativadores e inibidores que, em conjunto, modulam sua ação 

exterminadora. 

Quando moléculas HLA de classe I, presentes nas células do corpo, se ligam 

aos seus receptores inibidores específicos nas células NK, são gerados sinais 

inibidores que neutralizam qualquer sinal ativador das assassinas naturais, garantindo 

dessa forma, a sobrevivência das células do corpo. Portanto, a expressão de 

moléculas HLA garante a identidade das células saudáveis e a inibição do ataque por 

NK. Porém, muitas infecções virais e tumores regulam negativamente a expressão de 

moléculas HLA. A diminuição ou ausência de expressão das moléculas HLA impedem 

a geração de sinais inibidores nas células NK, que destruirão as células infectadas ou 

transformadas (BIRON et aI., 1999). Se houver reconhecimento de sinal específico por 

receptores ativadores devido a produtos de células infectadas ou transformadas, 

essas também serão mortas por células NK. Dessa forma, os linfócitos T citotóxicos e 

as células NK são duas importantíssimas armas na resposta a infecções e 

anormalidades. 

1.2 GENES DOS RECEPTORES DAS NK: DOIS GRUPOS DISTINTOS 

Os genes que codificam os receptores das células NK estão agrupados em 

dois cromossomos distintos (figura 1). 

No cromossomo 12 estão localizados os genes CD94 e NKG2, que são os 

genes dos receptores semelhantes a lectina tipo C e estão presentes em uma região 
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de aproximadamente 2 Mb na região genômica 12p13.1, no Natural Killer Complex 

(NKC) (BROWN et alo , 2000). 

No cromossomo 19, na região 19q13.4, está o Leukocyte Receptor Complex 

(LRC) que compreende mais de 25 genes oriundos de seguidas duplicações (WILSON 

et alo , 2000) e nele está a superfamília de gene das moléculas semelhantes a 

imunoglobulinas (MORETTA et alo , 2000). 

LRe 

I I 
"-., . c~ "-

~ ... ç .... 

....... ,UI.lLIJ" .. · .... ' IlÍfr 

K 

Figura 1 - Genes dos receptores NK das regiões NKC e LRC. Apenas genes 

que codificam moléculas semelhantes a lectina e imunoglobulina são mostrados. Trata-se de 

uma figura ilustrativa e o mapa não possui escala (TROWSDALE, 2001). 

A detecção dos alvos celulares pelas células NK é mediada por duas 

superfamílias de receptores: os receptores semelhantes a imunoglobulina (IgSF) e os 

receptores semelhantes a lectina tipo C. A maioria dos ligantes de ambas 

superfamílias são moléculas HLA de classe I, que podem contribuir com sinais 

inibidores e/ou ativadores. A função efetora desses receptores é controlada por 

seqüências em caudas citoplasmáticas e transmembrana (VEL Y e VIVIER, 1997). 

Moléculas com função inibitória são mediadas por motivos inibidores baseados em 

tirosina (ITIMs) (LONG, 1999) e as moléculas com potencial ativador apresentam 

também motivos ativadores baseados em tirosina (ITAMs) (ISAKOV, 1998). Os 

receptores, seus ligantes e motivos baseados em tirosina estão representados na 

figura 2. 
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Figura 2 - Interações entre receptores inibidores e ativadores com MHC classe I. 

A - Moléculas semelhantes a imunoglobulina de 2 e 3 domínios citoplasmáticos, com potencial 

inibidor, são mostradas em azul. ITIMs são mostrados como caixas retangulares. 8 -

Receptores NK ativadores, com seus ITAMs representados como pequenos discos vermelhos. 

KIR2DL4 apresenta potenciais inibidor e ativado r (TROWSDALE, 2001) . 
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Figura 3 - Interação dos genes do NKC e LRC com o MHC e moléculas 

relacionadas. As linhas pontilhadas representam interações ligantelreceptor conhecidas 

(TROWSDALE, 2001), 
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São conhecidos os ligantes específicos de alguns receptores das células NK, 

mas muitos deles ainda são desconhecidos. As interações ligante/receptor conhecidas 

foram mostradas na figura 3. 

1.3 NOMENCLATURA KIR 

A nomenclatura dos genes KIR, proposta por Long et aI., (1996), é baseada no 

número de domínios extracelulares semelhantes a imunoglobulina (dois ou três) e no 

tamanho da cauda citoplasmática, sendo L para caudas longas (do inglês, long) e S 

para caudas curtas (do inglês, short) (figura 4). De modo geral, moléculas KIR que 

possuem caudas longas promovem sinais inibidores enquanto os receptores de 

caudas curtas promovem sinais ativadores (PARHAM, 2005). KIR2DL4 

excepcionalmente promove ambos sinais inibidor e ativado r (KIKUCHI-MAKI et aI. , 

2003). 

Os dois pseudogenes são chamados KIR2DP1 e KIR3DP1. O primeiro 

apresenta semelhança com outros genes de dois domínios enquanto o segundo 

apresenta semelhança com o KIR3DL3. Eles podem apresentar diversos nomes na 

literatura, como KIRZ e KIRX respectivamente (CARRINGTON e PARHAM, 2003). 

A diversidade alélica foi observada para a maioria dos genes KIR e os nomes 

dos alelos são baseados na nomenclatura utilizada para locos HLA. 

KtR2DL KR20S fR20L tR20L KtR30L KfR30S 
fype < type 1 ype 2 pe2 

O' 00 DO 00 

02 02 Dl 

o 02 

R 

tYl 

KI 2051 Y L tV~l tV~l KIR30S1 
KIR20S2 

Yx.xL YxxL • Y.xL KIR20S3 
KIR20S4 
KIR2DS5 

KIR?OL 1 KIR2DL4 KIR2DL5A. KIR30U 
KIR2DL2/3 KIR2DL58 KIR3DL2 

KIR3Dl3 

Figura 4 - Estrutura e nomenclatura de moléculas KIR. A linha horizontal representa a 

membrana celular. Os domínios extracelulares estão representados acima da membrana e a 

cauda citoplasmática, abaixo. Caudas longas (L) e curtas (S) e o número de domínios definem 

o nome do gene. (CARRINGTON e PARHAM 2003). 
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1.4 DIVERSIDADE HAPLOTiPICA 

Até o momento, foram identificados 15 genes KIR em humanos (WILSON, et 

aI., 2000). Eles estão situados em um segmento de DNA que foi submetido à 

expansão e contração ao longo do processo evolutivo e estudos sobre haplótipos KIR 

sugerem uma história de duplicação gênica e permuta desigual na região 

(CARRINGTON e NORMAN, 2003). A ordem dos genes KIR ao longo do cromossomo 

foi determinada através de estudos de segregação em famílias e os haplótipos dos 

genes KIR foram separados em dois distintos haplogrupos, A e B (Fig. 5) 

Haplogrupo A / 
: JL3 • JL3 ~L' 2DL1 "ir" 1 • 

Haplogrupo B 

Figura 5 - Ordem de genes de dois haplótipos de genes KIR completos. Os genes 

marcados (grifados) em vermelho são presentes em todos os hapl6tipos. A seta indica o único 

gene estimulador de cauda curta do hapl6tipo A. O haplogrupo B está representado por um 

único hapl6tipo, dos muitos já descritos. Figura adaptada de Carrington e Norman (2003) . 

O haplogrupo A é composto de um único haplótipo (haplótipo A), constituído 

sempre por sete genes, contrariamente ao haplogrupo B, que contém vários haplótipos 

com sete a onze genes. No entanto, o haplótipo A é o mais comum na maioria das 

populações já estudadas (UHRBERG et aI. , 1997 e UHRBERG et aI., 2002). 

A diferença mais relevante entre esses dois haplogrupos, que traz uma 

implicação funcional , é o número de genes que codificam receptores estimuladores 

(ou ativadores). O haplótipo A contém um único gene KIR ativado r, 20S4, além do 

20L4 que é tanto inibidor quanto ativador. Já o haplogrupo B contém uma variedade 

de combinações de 20S1, 20S2, 20S3, 20S5, 30S1, 20S4 e 20L4. Entretanto, o 

gene ativador do haplótipo A, 20S4, possui um alelo nulo com a freqüência 

populacional de 84%, ou seja, freqüência gênica de 60% (MAXWELL et aI. , 2002). Do 

mesmo modo, KIR20L4 possui um alelo nulo (não funcional) muito freqüente. Dessa 

maneira, indivíduos homozigotos para o haplótipo A, o que é comum, podem não 

apresentar nenhum gene KIR ativador (WITT, MARTIN e CHRISTIANSEN, 2000; HSU 

et aI. , 2002). Como o haplótipo A é muito freqüente, há milhões de pessoas hoje que 
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não apresentam genes KIR ativadores, sugerindo que esses são mais dispensáveis 

que os inibidores (PARHAM, 2005). 

Os haplótipos dos genes KIR diferenciam-se pela quantidade e variedade de 

genes que os compõem. Com o polimorfismo desses genes, haplótipos 

aparentemente idênticos são diferentes pela combinação alélica. Dessa forma, há três 

componentes que determinam a diversidade do complexo KIR: variedade de genes 

presentes nos diferentes haplótipos, polimorfismo alélico e a combinação de 

haplótipos materno e paterno. Esses três componentes combinados fazem com que 

seja praticamente impossível achar duas pessoas não relacionadas geneticamente 

(não aparentadas) que apresentem os mesmos variantes dos genes KIR. Os 

haplótipos mais freqüentes em estudos realizados estão listados na figura 6. 

Figura 6 - Diversos haplótipos dos genes KIR, com base no conteúdo gênico. Os 

haplótipos foram determinados por análise de segregação, mas muitos ainda podem sofrer 

alterações já que nem sempre a análise de segregação pode determinar precisamente o 

conteúdo gênico. Portanto, alguns haplótipos foram definidos pela freqüência gêníca e por 

desequilíbrio de ligação entre pares de genes KIR. Haplótipos que contém alei o não funcional 

para o gene 2DS4 são designados por"/:}." e os haplótipos em que os alelos 2DS4 não foram 

subtipados estão marcados com "NS". (CARRINGTON e NORMAN, 2003). 
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Muito do que se sabe a respeito dos haplótipos se deve a estudos realizados 

em perfis de genótipos KIR, ou seja, pela presença ou ausência de genes em 

indivíduos não aparentados. Alguns pares de genes do haplogrupo B apresentam um 

desequilíbrio de ligação muito forte, o que pode possibilitar a identificação dos 

haplótipos (UHRBERG et aI., 1997). Já foram descritos mais de 100 genótipos 

(CARRINGTON e NORMAN, 2003) e o número continua aumentando à medida que 

mais estudos populacionais vão sendo realizados. 

Expansão e contração da região KIR parecem ter ocorrido devido, em parte, à 

permuta desigual. Como conseqüência desse evento genético, é possível a ocorrência 

de haplótipos que possuem duas ou mais cópias de um gene e um rearranjo na ordem 

dos locos. KIR2DL5 é o gene identificado mais recentemente (VILCHES et aI., 2000) e 

novas análises de segregação mostraram que alelos desse único gene ocupam dois 

locos (2DL5A e 2DL5B) que podem estar concomitantemente no mesmo haplótipo 

(GOMEZ-LOZANO et aI., 2002). Haplótipos contendo múltiplas cópias de um mesmo 

gene aumentam ainda mais a diversidade haplotípica de KIR. 

As freqüências dos haplótipos dos grupos A e B variam muito de uma 

população para outra. Já foram registradas freqüências haplotípicas do haplótipo A de 

75% em japoneses, 58% em caucasóides, mas de apenas 15% em aborígines 

australianos (TONEVA et aI., 2001; e YAWATA et aI., 2002 e PARHAM, 2005). A 

maior diversidade haplotípica intra-populacional foi registrada em populações sul

asiáticas (NORMAN et aI., 2002 e RAJALlNGAM et aI., 2002) e a menor em japoneses 

(YAWATA et aI., 2002) . Compreender a diversidade haplotípica entre populações é 

importante para elucidar suas variações de susceptibilidade e resistência a doenças 

diversas além de ajudar a reconstruir a história biológica de cada grupo. 

1.5 DIVERSIDADE ALÉLlCA 

o polialelismo nos locos dos haplótipos KIR constituem mais um fator que 

contribui com a diversidade KIR, mesmo para aqueles indivíduos que possuem 

aparentemente os mesmos haplótipos. 

A similaridade entre os genes dos receptores semelhantes a imunoglobulinas e 

a história de permuta desigual sugerem que diferentes genes podem ter ocupado o 

mesmo loco, como havia sugerido Uhrberg et aI., (1997) para os genes KIR2DS4 e 

KIR2DS1. No entanto, dados mais recentes revelam que eles estão em diferentes 

locos. Os genes KIR3DL 1 e KIR3DS1 parecem ocupar a mesma região genômica em 

diferentes haplótipos (WILSON et aI., 2000) e estudos de segregação indicam que eles 



são alelos de um mesmo loco (GARDINER et aI., 2001). Entretanto, já foram descritos 

haplótipos raros em que ocorre a ausência ou presença de ambos (GARDINER et aI., 

2001 e CRUM et aI., 2000) e podem ter sido formados por permuta desigual 

subseqüente à formação do gene. Já foi sugerido por diversos estudos que os genes 

KIR2DL3 e KIR2DL5 comportam-se como alelos de um mesmo loco (NORMAN et aI., 

2002; WITT et aI., 1999; CRUM et aI., 2000). 

Em um trabalho muito importante, Hsu e colaboradores (2002) descrevem um 

novo variante para o gene KIR2DS4. Através de seqüenciamento, foi constatado que 

ele é caracterizado por uma deleção de 22pb na seqüência que codifica o segundo 

domínio semelhante a imunoglobulina da região extracelular. Com isso, há mudança 

no quadro de leitura e esse variante expressa uma proteína sem função. Devido ao 

alto grau de homologia do novo variante com o gene do receptor de NK presente em 

macacos Mm-KIR1D, foi a ele sugerido o nome de KIR1D também em humanos. 

KIR1D apresenta freqüência elevada em vários estudos populacionais já realizados 

(DENIS et aI., 2005; JIANG et aI., 2005; MAHFOUZ et aI., 2006; GUTIERREZ

RODRíGUEZ et aI., 2006) e também foi analisado no presente trabalho. 

1.6 IMUNOGENÉTICA DOS RECEPTORES DAS CÉLULAS NK 

As células NK são extremamente importantes na defesa do organismo, 

eliminando células que não são reconhecidas como próprias. Como já visto, esse 

reconhecimento se dá através de ligantes, principalmente moléculas HLA de classe I, 

que inibem ou ativam os receptores NK. A baixa expressão dessas moléculas elimina 

o sinal inibidor, causando a morte da célula infectada ou transformada. Esse modelo é 

conhecido como "missing-self' (falta do próprio), pois as células exterminadoras 

naturais agem quando reconhecem a ausência de moléculas que conferem a 

identidade da célula diferentemente dos linfócitos T que geralmente agem pelo 

reconhecimento de moléculas alteradas ("altered-self'). Conseqüentemente, todas as 

células NK possuem pelo menos um receptor inibidor para o reconhecimento das 

células do próprio organismo (LJUNGGREN et aI., 1991; VALlANTE et aI., 1997). 

Uma alorreação ocorre quando as moléculas HLA das células alogênicas não 

incluem todos os ligantes inibidores das células NK. Esse fenômeno pode ser ilustrado 

com receptores KIR específicos para H LA-C. Moléculas HLA-C possuem um 

polimorfismo na posição 80 da seqüência de aminoácidos, o que determina dois 

grupos distintos de ligantes inibidores. Ligantes HLA-C com lisina na posição 80 se 

ligam ao KIR2DL 1 enquanto as moléculas HLA-C com uma asparagina na posição 80 
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se ligam em KIR2DL2 e 2DL3. Uma pessoa que possui os dois tipos distintos de HLA

C apresenta um conjunto de células NK que é inibido pelas moléculas HLA-C com 

lisina e outro conjunto de células que é inibido por HLA-C com asparagina na posição 

80. Nesse caso, suas células NK matarão as células de quaisquer pessoas que sejam 

homozigotas para aspagina 80 ou lisina 80. Já que as células do homozigoto para 

lisina 80 serão mortas pelo conjunto de células que não terão seu receptor 2DL 1 

inibidos e as células de homozigotos para asparagina 80 serão mortas pelas NK que 

não terão seus receptores 2DL2 e 2DL3 inibidos (KARRE, 2002). Esse tipo de reação 

pode ajudar aos pacientes de leucemia que recebem transplantes de medula óssea, já 

que as células cancerosas do indivíduo que recebeu o transplante, caso sobrevivam a 

intensa radioterapia e quimioterapia, serão mortas pelas células NK transplantadas. 

Dessa forma há uma diminuição drástica na chance de reincidência da doença 

(PARHAM e McQUEEN, 2003). 

Os receptores ativadores já foram associados a muitas doenças. Estudos 

mostram que os genes KIR2DS1 e 2DS2 conferem susceptibilidade a artrite psoriática 

caso haja ausência de ligantes HLA-C (MARTIN et aI., 2002). A presença dos genes 

KIR2DS1 em conjunto com a ausência dos ligantes dos genes KIR2DL2 e 2DL3 está 

associada a uma pior recuperação de pacientes de leucemia mielóide tratados com 

transplante de medula óssea (COOK et aI., 2004). A diabetes tipo 1 foi associada ao 

aumento de genes KIR ativadores em conjunto com a combinação de KIR2DS2 e a 

presença de HLA-C com asparagina 80 (van der SLlK, 2003). De forma parecida, a 

combinação entre KIR2DS2 e HLA-C asparagina 80 estão associados a vasculite, 

ocorrendo como complicação da artrite reumatóide (YEN et aI., 2001). No entanto, é 

importante lembrar que essas associações de doenças com genes ativadores podem 

ser decorrentes de desequilíbrio de ligação com outros locos. Dessa forma, ainda 

permanece um mistério os motivos que levam células NK, responsáveis pela defesa 

inata do organismo, a estarem associadas a doenças autoimunes. 

1 .7 ASPECTOS EVOLUTIVOS 

Estudos recentes sobre KIR sugerem que a variação do conteúdo gênico e a 

diversidade alélica podem afetar a função e o nível de especificidade e sensibilidade 

das células NK. A presença ou ausência de alguns genes pode ser diretamente 

associada ao ganho ou perda de especificidade como, por exemplo, o já citado 

KIR2DL 1 e seu ligante específico HLA-C com lisina na posição 80. A variação no 

número de genes também é associada a mudanças qualitativas na ação específica 



das NK. Desse modo, a seleção natural, pode alterar as freqüências de certos genes, 

dependendo de fatores ambientais e endógenos, garantindo maior resistência a certos 

tipos de infecções. Além disso, diferenças populacionais podem ser decorrentes da 

ação da deriva genética, efeito fundador e fluxo gênico. 

Genes KIR podem ser usados como marcadores. Estudos sobre a diversidade 

desse complexo podem ajudar a reconstruir a história biológica da humanidade e a 

entender porque certos variantes dos genes KIR podem estar sendo selecionados. 

Populações com histórias biológicas diferentes podem mostrar diferença nas 

freqüências dos genes KIR devido às diferenças de fatores endógenos e exógenos 

aos quais estão submetidos. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

Estudos populacionais fornecem dados de freqüência que permitem um melhor 

conhecimento da evolução do polimorfismo genético e das relações biológicas entre 

as populações humanas. Além disso, é possível observar as variações de freqüências 

alélicas em cada população individual e comparar populações entre si. Também é 

possível investigar a diversidade alélica intra e interpopulacional, as distâncias 

genéticas entre populações, o perfil genético distinto das populações, os alelos 

ancestrais, mecanismos de manutenção e geração de tais poli morfismos e até mesmo 

a influência de fatores genéticos na susceptibilidade a certas doenças. Verificar essas 

variações permite, portanto, caracterizar as populações quanto às suas relações 

históricas e genéticas, assim como, compreender melhor o significado dos 

poli morfismos genéticos. 

Os genes KIR são de extrema importância para o sistema imune inato e são 

pouco compreendidos e estudados. Populações humanas foram pouco caracterizadas 

em relação a esses genes e em populações brasileiras ainda não há descrição das 

freqüências de genes KIR. Em vista disso, o objetivo do presente estudo é caracterizar 

três populações brasileiras (uma de origem predominantemente européia e duas 

ameríndias) em relação à distribuição das freqüências de 14 genes KIR e um 

pseudogene, localizados no Leukocyte ReceptorComplex (19q13.4). 

Os objetivos específicos são: 

• Implementar uma metodologia adequada de tipagem KIR, baseada em 

PCR-SSP e buscar otimização da técnica; 

• Calcular as freqüências de haplótipos A e B nas três populações; 

• Estimar a freqüência de presença de cada gene, além da freqüência 

gênica; 

• Verificar a freqüência do alelo não funcional KIR1D; 

• Averiguar quais são os genótipos presentes; 

• Comparar os resultados com outros estudos populacionais em relação 

às freqüências encontradas e também no que se refere às distâncias 

genéticas dessas populações com outras já descritas na literatura. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES ESTUDADAS 

Três amostras populacionais foram estudadas, somando um total de 315 

indivíduos, residentes principalmente no Estado do Paraná. 

3.1.1 População de Curitiba 

Utilizamos no presente estudo, uma amostra populacional aleatória de 169 

indivíduos não aparentados, residentes principalmente na cidade de Curitiba. 

Curitiba é a capital do Paraná, um dos três Estados que compõem a Região 

Sul do Brasil. Foi fundada oficialmente em 29 de março de 1693, data da criação da 

Câmara. Até o século XVIII, os habitantes da cidade eram índios, mamelucos, 

portugueses e espanhóis. Com a emancipação política do Paraná (1854) e o incentivo 

governamental à colonização na segunda metade do século XIX, Curitiba foi 

transformada pela intensa imigração de europeus. Alemães, franceses, suíços, 

austríacos, poloneses, italianos e ucranianos foram os principais imigrantes que 

contribuíram com o crescimento populacional. Curitiba conta hoje com uma população 

de 1.760.000 habitantes e mesmo tendo recebido imigrantes de todas as localidades 

brasileiras, principalmente paulistas, gaúchos, mineiros e nordestinos, a capital 

paranaense ainda é uma cidade de origem predominantemente européia (Fonte: 

Prefeitura Municipal de Curitiba: http://www.curitiba.pr.gov.br acesso 18/06/06 às 

17h30) 

3.1.2 Populações indígenas 

Analisamos 69 indivíduos de populações indígenas, sendo 32 da comunidade 

Guarani e 37 da comunidade Kaingang. São residentes na cidade de Laranjeiras do 

Sul, no Estado do Paraná, no posto indígena Rio das Cobras. O posto Rio das Cobras 

possui aproximadamente 1600 habitantes, incluindo as duas tribos. Embora Kaingang 

e Guarani ocupem a mesma região geográfica, eles vivem isoladamente, devido a 

fortes barreiras culturais e, inclusive, linguagem diferente. 

Kaingang e Guarani estão entre os principais grupos indígenas do Brasil e 

estão distribuídos em 17 reservas sob jurisdição da FUNAI. Os índios Guarani 

pertencem ao tronco lingüístico Tupi-Guarani e eles tiveram os primeiros contatos com 
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os colonizadores espanhóis e portugueses a partir da descoberta de metais preciosos 

na Bacia do Prata, no século XVI. Os Kaingang pertencem ao grupo lingüístico Macro

Gê, tendo os primeiros contatos com portugueses e espanhóis no século XVIII. (Fonte:, 

Fundação Nacional do índio - FUNAI: http://www.funai.gov.br acesso em 18/06/06 às 

17h45). 

3.1.3 Núcleos familiares 

Também utilizamos o DNA de 77 indivíduos de núcleos familiares, constituídos 

de indivíduos da população de Curitiba e também de populações indígenas. Esses 

indivíduos não foram inclusos nos cálculos de freqüência, mas foram importantes para 

a validação dos resultados e otimização da tipagem. Posteriormente, essa amostra 

será. analisada com maiores cuidados para estudos de segregação e busca de 

haplótipos típicos dessas populações. 

3.2 COLETA DE SANGUE E EXTRAÇÃO DE DNA 

Houve coleta de 15 a 20ml sangue periférico das amostras populacionais já 

caracterizadas e os doadores colaboraram de forma voluntária, preenchendo e 

assinando um termo de consentimento de participação do estudo. Todos foram 

informados da inexistência de qualquer benefício direto ou qualquer malefício com a 

pesquisa. Para que a identidade dos participantes permaneça em sigilo, foi 

estabelecido um código padronizado a cada um deles. No momento da coleta do 

sangue também foi registrado o sexo, idade, origem étnica, histórico de doenças na 

família, entre outras informações, que foram armazenadas em banco de dados do 

Microsoft Access. Todas as informações são mantidas em sigilo e o projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal do Paraná. 

A extração de DNA foi realizada através do método Fenol - Clorofórmio -

Álcool Isoamílico (SAMBROOK et aI., 1989). Após, uma alíquota foi diluída a 

concentração de 20ug/ul e conservado a -20.oC, sendo essa a solução de uso. O 

restante do DNA armazenado a -70.oC. 

A coleta de sangue e extração do DNA foram realizadas por vários 

pesquisadores, em diferentes épocas, desde a década de 1980 até os dias atuais, 
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sendo estocado no Laboratório de Genética Molecular Humana. Esse material é 

utilizado em diversas linhas de pesquisa. 

3.3 CONDiÇÕES DE AMPLIFICAÇÃO 

A tipagem de 14 genes e um pseudogene foi realizada por PCR-SSP, que é 

um método baseado em PCR, com oligonucleotídeos iniciadores gene-específicos, 

cujo protocolo segue abaixo: 

, , R'eé1gentes, ',Volume/Quantidade: 
Tampão PCR 10x 

MgCb50mM 
dNTP (25mM) 

Primers 3'e 5' 20mM 
Taq Po/ymerase 

DNA 
Água 

Volume final 

1ul 

O,3ul 
O,08ul 

O,2ul de cada 
O,05ul 
-10ng 
7,67ul 
10ul 

Tabela 1 - Reagentes da reação em cadeia da polimerase (peR) 

As condições de amplificação foram: desnaturação a 94.° C por 180s; Após, 4 

ciclos de 94.oC por 15s, 65.oC por 15s e 72.oC por 30s; Depois, 21 ciclos de 94.oC por 

15s, 60.oC por 15s e 72.oC por 30s; Ainda, 5 ciclos de 94.oC por 15s, 55.oC por 15s e 

72.oC por 30s; finalmente, 72°.C por 720s. 

A relação de oligonucleotídeos iniciadores (primers) está na tabela 2. 

3,4 ANÁLISE DOS PRODUTOS DE PCR E TIPAGEM 

A tipagem foi feita com dois pares de oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

para cada gene, exceto 20S5 e 20S1 que possuem apenas um par. Todos os primers 

estão listados na tabela 2. Diferentemente da maioria dos trabalhos publicados, a 

tipagem aconteceu em subconjuntos de indivíduos e subconjuntos de primers. Em 

cada placa de PCR de 96 poços, cada número de 1 a 12 corresponde a um indivíduo e 

cada letra de A a H corresponde a um oligonucleotídeo iniciador diferente. 

Após amplificação por PCR, foi realizada corrida eletroforética em gel de 

agarose 3,0%, a 80 Volts para fragmentos menores que 150pb e 100 Volts para 

fragmentos maiores (até 800pb). A coloração foi através de solução de brometo de 

etídio 0,7mg/ml e a fotodocumentação com utilização de luz ultravioleta e uma câmera 

fotográfica digital conectada a um microcomputador. 



22 

ttXG,en~': \,Plim~rsf;{I> ' -:,- ':':':;~:':'i :"i;~?êqüênçias.· ....•... ~?>: 1;)C~!l • ···eps,iç~º:, ;.J~m~flhº)(ppl:l 

2DL1 KIR1.5/1.3A GTT GGT CAG ATG TCA TGT TTG AA 4 472-494 146 
GGT CCC TGC CAG GTC TTG CG 4 598-617 

KIR2.5/2.3A TGG ACC AAG AGT CTG CAG GA 8 1159-1178 -330 
TGT TGT CTC CCT AGA AGA CG 9 1403-1422 

20L2 KIR3.5/3.3 CTG GCC CAC CCA GGT CG 4 419-435 173 
GGA CCG ATG GAG AAG TTG GCT 4 571-591 

KIRex5.5/5.3 GAG GGG GAG GCC CAT GAA T 5 813-831 150 
a::: TCG AGT TTG ACC ACT CGT AT 5 944-963 c.. 
li-

20L3 KIR5.5/5.3 :::> CTT CAT CGC TGG TGC TG 7 1118-1134 -550 - CGG CTC TTG GTC CAT TAC AA 8 1153-1172 
CI) KIR6.5/6.3 TCC TTC ATC GCT GGT GCT G 7 1116-1134 -800 
(3 GGC AGG AGA CAA ATT TGG ATC A 9 1350-1371 

Ô 20L4 KIR7.5/7.3 CAG GAC AAG CCC TTC TGC 3 116-133 254 D 
-I CTG GGT GCC GAC CAC T 3 354-369 
::> KIR8.5/8.3 ACC TTC GCT TAC AGC CCG 5 709-727 288 
i5 GGG TTT CCT GTG ACA GAA ACA G 5 975-996 
I) 
:ç 2052 KIR 11.5/11.3 TTC TGC ACA GAG AGG GGA AGT A 4 501-522 173 
.> AGG TCA CTG GGA GCT GAC AA 4 656-675 .. 
J KIR 12.5/12.3 CGG GCC CCA CGG TTT 5 729-743 240 
) GGT CAC TCG AGT TTG ACC ACT CA 5 946-968 

J 
) 2053 KIR13.5/13.3 TGG CCC ACC CAG GTC G 4 420-435 242 

TGA AAA CTG ATA GGG GGA GTG AGG 4 638-661 
KIR14.4/14.3 CTA TGA CAT GTA CCA TCT ATC CCA 5 787-810 190 

AAG CAG TGG GTC ACT TGA C 5 958-976 

2054 9Fa/12Ra CTG GCC CTC CCA GGT CA 4 416-435 204 
TCT GTA GGT TCC TGC AAG GAC AG 4 600-622 

del.5B GTT CAG GCA GGA GAG AAT 197/219 
del.3 GTT TGA CCA CTC GTA GGG AGC 

2055 13F/9R TGA TGG GGT CTC CAA GGG 4 557-574 125 
TCC AGA GGG TCA CTG GGC 4 665-682 . 

:2051 Fl/F2/R3 CTT CTC CAT CAG TCG CAT GAA 4 578-598 102 
CTT CTC CAT CAG TCG CAT GAG 4 578-598 
AGA GGG TCA GTG GGA GCT GAC 4 659-679 

30L 1 7Fa/3Ra CGC TGT GGT GCC TCG A 3 144-163 197 
GGT GTG AAC CCC GAC ATG 3 321-340 

3051.5a13Ra CCC TGG TAG AAT CAG GAG AGA G 4 435-456 181 
TGT AGG TCC CTG CAA GGG CAA 4 600-620 

30L2 KIR19.5/19.3 CAA ACC CTT CCT GTC TGC CC 3 121-140 245 
GTG CCG AAA ACC CAG TGA 3 348-365 

KIR20.5/20.3 CCC ATG AAC GTA GGC TCC G 5 822-840 130 
CAC ACG CAG GGC AGG G 5 936-951 

3051 Ex9.1/9.3 AGC CTG CAG GGA ACA GAA G 8 1169-1189 -300 
GCC TGA CTG TGG TGC TCG 9 1377-1394 

KIR22.5/22.3 CCT GGT GAA ATC AGG AGA GAG 4 436-456 177 
GTC CCT GCA AGG GAC C 4 600-615 

30L3 KIR35.5/35.3 GTC AGA TGT CAG GTT TGA GCG 4 467-487 112 
CTA GGA ATA GTT GAC CTG GGA AC 4 556-578 

KIR36.5/36.3 GCA GCT CCC GGA GCT TG 5 763-779 190 
GGG TCT GAC CCA GCG TG 5 936-952 

2DL5 KIR29.5/29.3 GCG CTG TGG TGC CTC G 3 148-163 214 
AGC CAC TCA ATG GGG GAG C 3 343-361 

KIR30.5/30.3 TGC AGC TCC AGC AGC TCA 5 771-788 194 
GGG TCT GAC CAC TCA TAG GGT 5 941-961 

20P1 KIR33.5/33.3 GTC TGC CTG GCC CAG CT 3 134-150 205 
GTG TGA ACC CCG ACA TCT GTA C 3 317-338 

KIR49.5/49.3 CCA TCG GTC CCA TGA TGG 4 583-600 90 
CAC TGG GAG CTG ACA ACT GAT G 4 651-672 

Tabela 2 - Seqüência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados 
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3.5 ANÁLISE ESTATíSTICA 

Após a leitura dos géis, os dados foram transferidos a um banco de dados do 

Microsoft Access, versão 97 e processados no programa Convert (PROSST, 1998). As 

freqüências de presença de cada gene foram calculadas por contagem direta. Devido 

ao fato de que a ausência de um gene KIR é recessiva, no procedimento de tipagem 

os heterozigotos e os homozigotos para presença do gene apresentam o mesmo 

resultado. Para calcular a freqüência do gene foi utilizada a fórmula de Semstein: 

freqüência gênica = 1 - ~(1 - f), sendo f a freqüência de presença do gene observada 

na população. Essa fórmula assume que as freqüências seguem as proporções de 

Hardy-Weinberg. 

Diferenças entre as populações em estudo e outras populações investigadas 

em outros trabalhos foram analisadas a partir de testes de contingência (X2) utilizando 

o programa RxC desenvolvido por Miller (1997). 

O variante 10 do gene 20S4, muito freqüente, formado a partir de uma deleção 

na região que codifica o domínio extracelular, foi analisado. Para os indivíduos 

portadores desse variante, é possível visualizar uma banda mais rápida na corrida 

eletroforética (22pb menor). Portanto, houve a possibilidade de separar os indivíduos 

que apresentam apenas a banda rápida ou apenas a banda lenta, os que são 

heterozigotos (bandas rápida e lenta) e os que não apresentam o gene. Como não é 

possível diferenciar aqueles indivíduos que são heterozigotos para alelo/ausência Oá 

que a ausência é recessiva), as freqüências alélicas foram estimadas supondo o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

As freqüências dos haplótipos A e S também foram estimadas considerando o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para o haplótipo A, a freqüência dos indivíduos 

homozigotosfoi chamada de q2. Portanto, a freqüência haplotípica de A foi calculada a 

partir da raiz quadrada da freqüência de homozigotos A e a freqüência dos haplótipos 

S, através da fórmula: freqüência haplotípica de S = 1 - freqüência haplotípica de A. 

A distância genética foi estimada através da distância fenética, ou seja, 

desprovida de pressupostos sobre as bases evolutivas, com a finalidade de resumir 

informações sobre as variações das freqüências gênicas entre populações, 

estabelecendo relações de similaridades entre os táxons (MEYER, 1995). Os dados 

de distância foram representados a partir de uma árvore filogenética inferida a partir de 

uma matriz de distâncias, utilizando o método de análise de agrupamentos (UPGMA: 

Unweighted Pair Group with Arithmetic Mean) presente no programa PHYLlP 

(FELSENTEIN, 1989). Esse método agrupa pares de táxons com nível de similaridade 
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e gera um dendograma, no qual os ramos de um mesmo nó apresentam o mesmo 

comprimento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO 

A utilização de dois pares de oligonucleotídeos iniciadores para cada gene, 

com hibridação em locais distintos, foi de extrema importância para controle de 

tipagem. Quando houve discrepância entre esses dois pares de primers, a PCR foi 

repetida para ambos os primers e em caso de nova discrepância, a repetição foi 

realizada uma segunda vez. 

Em muitos estudos já realizados, a ti pagem era realizada por indivíduos, ou 

seja, em uma única etapa, cada indivíduo era tipado para todos os genes. Como 

resultado, todos os tamanhos de fragmentos amplificados eram gerados de uma vez e 

posteriormente aplicados em gel de agarose. Dessa forma, na corrida eletroforética 

eram visualizadas todas as bandas de um único indivíduo, de diversos tamanhos, 

localizadas lado a lado. Como já visto, a tipagem do presente trabalho foi realizada em 

subconjuntos de indivíduos. Escolhemos esse modo, pois acreditamos ser a maneira 

em que ocorre maior controle da tipagem. Cada gel de agarose continha quatro fileiras 

de poços, nos quais foram aplicados os produtos de PCR. Nesse procedimento, os 

produtos amplificados do mesmo indivíduo foram aplicados alinhados de forma que 

fosse possível visualizar, ao mesmo tempo, quatro pares de primers (dois de cada 

gene). Assim, foi possível observar a nítida concordância (ou discordância) entre os 

pares de primers do mesmo gene e também verificar problemas de má qualidade de 

extração e concentração do DNA, uma vez que eram facilmente visualizado os 

indivíduos que apresentavam um padrão de baixa intensidade das bandas, de rastros 

na corrida eletroforética e de amplificação inespecífica. A visualização facilitada e o 

controle refinado da tipagem podem ser conferidos na figura 7. As duas primeiras filas 

correspondem aos dois pares de primers de KIR20S4 e as duas últimas a KIR30L2. O 

número 1 deixa evidente um indivíduo que apresenta padrão de baixa nitidez das 

bandas, provavelmente por problemas na extração do DNA ou de baixa concentração 

da solução de uso. Os números 2, 3 e 5 mostram discordâncias entre os dois pares de 

primers, sugerindo repetição da tipagem. O número 4 não apresenta discordância, 

porém o segundo par de primer apresenta sinal muito fraco, sugerindo também, 

repetição para tirar dúvidas. 

Os genes KIR20S1 e 20S5, por terem sido tipados com apenas um par de 

primers, tiveram seus resultados confirmados após duas tipagens para cada um. 
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Obtivemos uma alta reprodutibilidade nos nossos resultados: 100% e 95% de 

concordância para K/R20S1 e 20S5, respectivamente. 

2DS4 2DS4/1 D 3DL2 3DL2 

Figura 7 - Foto de gel de agarose 3% corado com brometo de etídio O,7mg/ml 

sob luz UV, após corrida eletroforética de produtos de peR para tipagem de KIR. 

1 - Indivíduo com baixa qualidade na extração de DNA ou solução de uso pouco concentrada; 

2,4 e 5 - Indivíduos que apresentam discrepância, sugerindo repetição da tipagem. 3 -

Concordância , porém segundo para de primer com sinal muito fraco. KIR2DS4, que apresenta 

um alelo não funcional muito freqüente está representado nas primeira e segunda filas e a 

presença desse alelo é visível (banda rápida) . 

Os núcleos familiares foram importantes para a validaçâo e otimização da 

tipagem, mas não foram incluídos nas análises estatísticas para não causarem 

desvios nas freqüências observadas. No entanto, é interessante fazer análise de 

segregaçâo para a identificaçâo precisa de cada haplótipo presente nessas 

populações e buscar haplótipos ainda não descritos. Realizaremos essa análise 

posteriormente. 

Nossos resultados mostraram-se mais consistentes após a implementação do 

uso da Taq Po/ymerase Platinum (Invitrogen), que fez com que houvesse melhor 

amplificaçâo dos locos, gerando maior qualidade das bandas na corrida eletroforética. 



Todos os cuidados possíveis quanto ao controle da ti pagem, desde o preparo, 

solução e qualidade dos reagentes até pequenos detalhes na visualização e leitura do 

gel de agarose foram tomados para assegurar um trabalho confiável, uma vez que o 

método de PCR-SSP é muito sensível a mudanças na manipulação. Como resultado, 

obtivemos uma técnica otimizada no que diz respeito à qualidade e velocidade na 

realização, já que o volume de amostras é bastante grande. 

4.2 POSSfVEL PRESENÇA DE NOVOS ALELOS 

Alguns locos )apresentaram discrepâncias entre os dois primers do mesmo 

gene (com hibridação em locais distintos), mesmos depois de seguidas repetições, o 

que pode ser um indicativo da presença de novos variantes KIR, que impedem a 

hibridação do primer. Encontramos poucas discordâncias repetitivas na população de 

Curitiba (três para o 30L3, uma para 20S1, uma para 20S4) em um total de 169 

indivíduos. Os indígenas apresentaram grande quantidade de discrepâncias repetitivas 

para alguns locos, em relação a população de Curitiba. Em Kaingang, apenas o gene 

o 30L3 teve discordância de doze vezes em 37 indivíduos, sendo que sempre houve 

sinal muito forte do primeiro par de primers e ausência de sinal para o segundo par. O 

mesmo ocorreu com 20S3, que discordou seis vezes. Em Guarani, apenas 20L3 

discordou, somando cinco discordâncias em 32 indivíduos. A freqüência de 100% de 

presença para 30L3 relatada na maioria das populações estudadas por outros 

pesquisadores e também no presente estudo, além do sinal muito forte que obtivemos 

para primeiro par de primers são indicativos de positividade do gene, mesmo nas 

discordâncias. Essa discordância foi muito baixa na população de Curitiba, o que 

sugere a possibilidade de um novo variante comum na população indígena. Essa 

hipótese está suportada na verificação de um núcleo familiar em que essas 

discrepâncias estavam presentes nos pais e em dois filhos. Portanto, essas amostras 

discrepantes foram separadas para um futuro seqüenciamento, em busca de 

comprovar a existência desse novo alelo. O mesmo foi verificado para as demais 

discordâncias, que eram comuns geralmente em indivíduos aparentados. 

Em nosso estudo verificamos que aparentemente os genes inibidores sofrem 

mais mutações que os ativadores, já que as discrepâncias repetitivas ocorreram em 

maior quantidade em genes inibidores. 
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4.3 FREQÜ~NCIA DE HAPLÓTIPOS A E B 

A freqüência haplotípica de haplótipos A e B variou significanternente entre as 

populações estudadas (figura 8). O haplótipo A apresentou maior freqüência na 

população de Curitiba (0,50) e a menor freqüência em Guarani (0,32). Já o haplótipo B 

foi mais freqüente nos ameríndios (0,56 em Kaingang e 0,68 em Guarani). 

Curitiba apresentou uma freqüência menor de haplótipos A que as observadas 

em europeus, mas essa diferença não foi significativa estatisticamente (p=0 ,31). 

0,8 

0,7 
0,68 

0,6 
0,58 

1\1 
.~ 
:ai 0,5 o Europeus 
<{ 

Curitiba 1\1 0,4 'õ O Kaingang c 
Q) 

0,3 ::l O Guarani I:T 
Q) ... 0,2 u-

0,1 

° Haplótipo A Haplótipo B 

Figura 8 - Freqüência de haplótipos A e B em quatro populações. Curitiba, Kaingang 

e Guarani são do presente estudo; Europeus apresenta freqüências de caucasóides propostas 

por Parham (2005). 

O haplótipo A foi mais freqüente em todas as populações do presente estudo, 

mesmo em indígenas, nas quais a freqüência do haplogrupo B é maior que o 

haplogrupo A. Essa aparente confusão toma-se clara , ao lembrar que haplogrupo B 

possui vários haplótipos e o haplogrupo A é constituído de apenas um único haplótipo 

com sete genes (UHRBERG, PARHAM e WERNET, 2002). 

Foram estimadas, pressupondo o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a freqüência 

de homozigotos e heterozigotos para os haplótipos A e B. Na amostra populacional de 

Curitiba ocorre maior quantidade de homozigotos para o haplótipo A (25%), enquanto 
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em Guarani foi encontrada a menor a freqüência de homozigotos AIA (apenas 10%). A 

maior presença de homozigotos AIA em Curitiba era esperada em vista da maior 

freqüência desse haplótipo nessa população. Os homozigotos BIB tiveram freqüência 

de 25% em Curitiba, 31 % em Kaingang e de 47% em Guarani (a maior freqüência 

encontrada). O número de heterozigotos foi similar entre populações, variando de 43 a 

50% (Fig. 9). 

Kaingang 

Curitiba 

0% 20% 40% 60% 

31% 

25% 

80% 100% 

D Homozigotos AA 

Hoterozigotos AS 

O Homozigotos SS 

Figura 9 - Freqüência de homozigotos para haplótipos A, B e 

heterozigotos AlB nas populações estudadas. 

4.4 FREQO~NCIA DOS GENES KIR 

Na população de Curitiba, os genes KIR inibidores estavam presentes em 56% 

(20L2) até 100% (20L4, 30L2, 30L3) dos indivíduos, com exceção de 20L5 (44%) . 

Os genes KIR ativadores apresentaram freqüências inferiores às dos genes inibidores, 

variando de 30% (20S3 e 20S5) a 56% (20S2), com exceção de 20S4 (95%) e de 

20L4 (100%) . 

Na população Guarani, os genes inibidores se mostraram presentes em 47% 

(20L2) até 100% (20L4, 30L2 e 30L3) enquanto os ativadores variaram de 53% 

(20S2) a 88% (30S1), exceto 20S3 (9%). Os genes inibidores de Kaingang tiveram 

freqüências semelhantes as de Guarani, com exceção de 20L3, que foi superior. 

Entretanto, todos os genes ativadores apresentaram freqüência reduzida, com 
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exceção de 20S3 (22%). O gene 20S4, único ativador do haplótipo A (além do 20L4), 

apresentou freqüência mais baixa em Kaingang (78%). Os genes 20L4 e 30L2 

estiveram presentes em todos os indivíduos. O pseudogene 20P1 foi menos freqüente 

em Guarani. Os resultados dessas três populações estão detalhados na tabela 3. 

As freqüências dos genes ativadores apresentaram-se mais heterogêneas e 

inferiores as dos genes inibidores, como já descrito em outros estudos populacionais. 

A população Guarani apresentou a maior heterogeneidade de freqüências de genes 

ativadores e a população de Curitiba apresentou a menor quantidade desses genes. 

Curitiba Guarani Kaingang 
Freqüência Freqüência Freqüência 

% gênica % gênica % gênica 
20L1 99 0,92 94 0,75 97 0,84 
20L2 56 0,34 47 0,27 43 0,25 
20L3 80 0,55 53 0,32 78 0,54 
20L4 100 1,00 100 1,00 100 1,00 
20L5 44 0,25 72 0,47 62 0,38 
30L1 93 0,74 81 0,57 78 0,53 
30L2 100 1,00 100 1,00 100 1,00 
30L3 100 1,00 100 1,00 97 0,84 
20S1 36 0,20 81 0,57 57 0,34 
20S2 56 0,33 53 0,32 46 0,26 
20S3 30 0,17 9 0,05 22 0,11 

20S4/10 95 0,77 81 0,57 78 0,54 
20S5 30 0,16 66 0,41 65 0,41 
30S1 35 0,19 88 0,65 62 0,38 
20P1 93 0,74 84 0,60 92 0,72 

%= Freqüência de presença 

Tabela 3. Freqüência de todos os genes KIR tipados no presente estudo, em três 

populações. Em todas as populações, o conjunto dos genes ativadores se mostrou menos 

freqüente que o conjunto dos genes inibidores. 

Comparamos a distribuição das freqüências dos genes KIR da população de 

Curitiba com populações francesa (DENIS et aI., 2005) e inglesa (COOK et ai, 2004). 

Verificamos grandes semelhanças entre a distribuição das freqüências dos genes KIR 

entre a população de Curitiba e a francesa (p = 0,99) e entre Curitiba e a população do 

Reino Unido (p = 0,98), quando comparadas em relação ao conjunto dos genes 

(tabela 4). As similaridades das freqüências eram esperadas, já que a população de 

Curitiba é de origem predominantemente européia 
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o único gene que apresentou heterogeneidade significativa foi o 2DL3, com 

freqüência menor do que as descritas para populações européias (p = 0,047 com a 

população da França e p = 0,011 com a população do Reino Unido). Devido as 

similaridades entre populações européias com a curitibana, uma nova análise desse 

loco faz-se necessária, já que há a remota possibilidade de que tenha ocorrido falsos 

negativos na tipagem. No entanto, todos os cuidados de controle de tipagem já 

mencionados fazem-nos acreditar que a freqüência desse loco no presente estudo 

esteja correta. 

As semelhanças e diferenças entre as freqüências de KIR em seis populações 

são mostradas na tabela 4 . 

UI ... o 
c cn o cn 

~ (O Q) :2 Q) 
u <", "O C"O U ... 

.. 'c co .- =>:c> 10 :c> co -roa> = -o .c 
~co "OE -ro cn o cn co cn .. co (O ~ ~ c co Oco 

() c, ._ cn c () ~ 
E co o ::J ::J Q) ::J ~ ::J ::J .« 05 « co cr co u. co () 

a> o o o 
% FA % FA % FA % FA % FA % FA 

KIR2DL1 96 0,79 100 1,00 100 1,00 93 0,74 97 0,83 99 0,92 
KIR2DL2 76 0,51 41 0,23 54 0,32 52 0,31 50 0,29 56 0,34 
KIR2DL3 98 0,86 92 0,72 100 1,00 93 0,74 91 0,70 80 0,55 
KIR2DL4 100 1,00 NT NT NT NT 100 1,00 100 1,00 100 1,00 
KIR2DL5 76 0,51 NT NT NT NT 40 0,23 47 0,27 44 0,25 
KIR3DL1 100 0,98 92 0,72 84 0,60 94 0,76 96 0,80 93 0,74 
KIR3DL2 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 
KIR2DS1 40 0,23 36 0,20 44 0,25 45 0,26 36 0,20 36 0,20 
KIR2DS2 70 0,45 52 0,31 58 0,35 55 0,33 51 0,30 56 0,33 
KIR2DS3 34 0,19 27 0,15 38 0,21 25 0,13 31 0,17 30 0,17 

KIR2DS4 100 0,97 81 0,56 90 0,68 87 0,64 96 0,80 95 0,77 
KIR2DS5 43 0,24 NT NT NT NT 33 0,18 27 0,15 30 0,16 
KIR3DS1 25 0,14 38 0,21 44 0,25 42 0,24 44 0,25 35 0,19 
KIR2DP1 NT NT NT NT NT NT NT NT 97 0,83 93 0,74 

1Norman et al. (2002) 4Cook et aI. (2004) % = freqüência de presença 

2Uhrberg et aI. (1997) 5Denis et al. (2005) FA = freqüência alélica 

3Toneva et ai. (2001 ) 6Este estudo (2006) 

Tabela 4 - Freqüências de KIR em seis populações. Note a semelhança entre as 

populações caucasóides e a de Curitiba (predominantemente caucasóide). Em azul está 

destacado o loco que apresentou diferença significativa da população de Curitiba e das demais 

populações caucasóides. 

A distribuição das freqüências dos genes KIR entre os ameríndios também foi 

comparada nesse estudo. Verificamos que Guarani e Kaingang são semelhantes em 
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relação ao conjunto dos genes (p= 0,08). Porém, essas populações diferem quanto às 

freqüências dos genes KIR ativadores (p = 0,045) apesar de um valor muito próximo 

ao limite de significância de 5%. As populações indígenas diferem de forma expressiva 

da população de Curitiba em relação a distribuição das freqüências do conjunto dos 

genes KIR (p<10·3) . Como pode ser visto na tabela 5, há maior similaridade entre as 

populações quando comparados somente os genes inibidores, o que é esperado uma 

vez que os inibi dores sempre se mostram mais homogêneos que os ativadores na 

maioria dos estudos realizados. 

Guarani I T*-~ Todos Inibidores Ativadores Ativadores 
O. 000 0,001 

0,030 0,450 
0,000 0,000 

Todos 0,080 
ISllnaana Inlbklores 0,580 

Ativadores 0,0450 

Tabela 5 - Valores de p para comparação entre Curitiba, Guarani e Kaingang. Note que 

sempre há maior homogeneidade entre os genes inibidores nas três populações. 

4.5 FREQÜ~NCIA DO ALELO NÃO FUNCIONAL KIR1D 

O gene 2DS4 apresenta, na corrida eletroforética, duas bandas de tamanhos 

diferentes (figura 8, segunda fila) . A banda mais rápida é decorrente de uma deleção 

ocorrida em um dos alelos desse gene, chamado de KIR1D (HSU et aI. , 2002). Trata

se de um alelo não funcional e muito freqüente nas muitas populações já estudadas, 

inclusive a francesa com freqüência de presença de 84% (DENIS et ai, 2005). Em 

Curitiba, a freqüência de 10 também foi elevada (72%). Em contraste, 10 é pouco 

freqüente nos ameríndios, apresentando freqüência de presença de apenas 3,4% em 

Guarani e 11 ,3% em Kaingang. As freqüências dos genótipos da população de 

Curitiba foram calculados assumindo o equilíbrio de Hardy-Weinberg e os valores são 

mostrados na figura 11 . As freqüências alélicas de 10 nas três populações em estudo 



33 

são mostradas na tabela 6. Em Curitiba, a freqüência alélica de 10 foi de 0,43, 

enquanto em Guarani de apenas 0,04 . 
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Curitiba Guarani Kaingang 

Figura 10 - Gráfico representando os genótipos encontrados para o loco 2054. A 

representa ausência do gene. Genótipos dos indivíduos em que não se pode saber se são 

homozigotos ou heterozigotos (alelo I ausência) estão representados por "alelo / ? ". 

Curitiba Guarani Kaingang 
Portadores Freq . Portadores Freq. Portadores Freq. 

(%) Alélica (%) Alélica (%) Alélica 
20S4 52,9 0,31 76,7 0,52 62,7 0,43 

10 72,3 0,43 3,4 0,04 11 ,3 0,10 

Tabela 6 - Freqüência de portadores e freqüência alélica de KIR2DS4 e KIR1D nas 

populações de Curitiba, Guarani e Kaigang. O alelo não funcional (10) é comum na 

população de Curitiba e raro nas populações indígenas. A freqüência de ausência também é 

mais elevada nos ameríndios 
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o alelo KIR10 levanta aspectos interessantes sob ponto de vista evolutivo. O 

haplótipo A é o mais freqüente na maioria das populações estudadas e, como já visto, 

eles possuem apenas dois genes ativadores, 20L4 e 20S4. Ambos apresentam um 

alelo não funcional muito freqüente, em torno de 84% de presença (10 é o alelo não 

funcional de 20S4). Isso significa que milhares de pessoas, que são homozigotas para 

o haplótipo A, não possuem nenhum gene ativador se expressando (HSU et aI., 2002; 

PARHAM et aI., 2005). A diversidade de genes KIR pode contribuir para que 

populações tenham um maior arsenal contra patógenos, dependendo das condições a 

que elas estão submetidas. A perda de função desses dois genes pode fazer com que 

indivíduos se tornem mais susceptíveis a determinadas doenças, ainda mais, se não 

possuírem mais nenhum outro gene KIR ativado r em seu genótipo. Entretanto, 

sabemos que as células NK possuem diversos outros receptores, inclusive ativadores, 

como os semelhantes à lectina, de modo que os genes KIR não são os únicos 

envolvidos no ataque das NK. Pouco se sabe sobre a real importância desses 

ativadores, sendo portanto, tão pouco compreendidos. 

A baixa freqüência do variante 10 nas duas populações ameríndias, em 

relação às demais populações já descritas, pode ter sido causada por um efeito 

fundador sofrido na origem dessas populações. Populações relativamente pequenas, 

como as indígenas de nossa análise, sofrem mais intensamente a ação de deriva 

genética, que causa flutuações aleatórias nas freqüências gênicas, podendo levar à 

perda da diversidade. A manutenção dessa baixa freqüência, ao longo da história, 

pode ter sido conseqüência das barreiras culturais, que impossibilitam (ou dificultam) a 

miscigenação. Esses podem ser os motivos pelos quais, diferentemente de muitas 

populações, o gene na sua forma não funcional está presente em apenas 3,4% dos 

Guarani (freqüência alélica de 0,04) e 11,3% dos Kaingang (freqüência alélica de 

0,10). Outra hipótese, é que nessa população, a seleção natural pode estar agindo 

em direção ao alelo funcional. No entanto, o fato de existirem muitas pessoas sem 

nenhum KIR ativado r e não existirem pessoas com ausência de KIR inibidores, sugere 

que os genes KIR ativadores são menos importantes na defesa do organismo, sendo 

portanto, mais dispensáveis (poli morfismos neutros). Por isso, talvez a seleção natural 

não esteja atuando de forma muito significativa na alteração das freqüências de 10, 

sendo conseqüência principalmente da deriva genética. 

4.5 GENÓTIPOS ENCONTRADOS 

Foram encontrados 37 diferentes genótipos na amostra populacional de 

Curitiba, 20 em Guarani e 23 em Kaingang. 
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Todos os genótipos encontrados nesse estudo estão listados nas tabelas 7, 8 e 

9. Seis genótipos foram considerados freqüentes na população de Curitiba (freq . > 

4%). Cinco genótipos tiveram freqüência acima de 4% em Guarani e apenas quatro 

em Kaingang. Os genótipos mais freqüentes encontrados na população de Curitiba 

são também encontrados em freqüência elevada em populações européias 

(UHRBERG, PARHAM e WERNET, 2002; DENIS et ai , 2005), mais uma vez 

mostrando a similaridade entre essas popu1ações. 
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N = Número de portadores do genótipo NG - Número de genes por cada genótipo 

Tabela 7 - Genótipos encontrados na amostra populacional de Curitiba, Em azul , estão 

representados os genes exclusivos do haplótipo B, de acordo com Uhrberg, Parham e Wemet 

(2002). 
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Tabela 8 - Genótipos encontrados nas amostras populacionais Guarani. Genes exclusivos do 

haplogrupo B estão representados em azul, segundo Uhrberg, Parham e Wernet (2002). 
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Tabela 9 - Genótipos encontrados nas amostras populacionais Kaingang. Genes exdusivos 

do haplogrupo B estão representados em azul , segundo Uhrberg, Parham e Wernet (2002). 
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o genótipo mais freqüente em Curitiba (genótipo 1) corresponde ao 

homozigoto para o haplótipo A e teve freqüência de 32% nos estudos de Uhrberg 

(2002). Nesse mesmo estudo, o genótipo 2 possui apresentou 17% e representa o 

heterozigoto NB. Em nossos estudos, esses genótipos foram presentes em 22% e 

12% dos indivíduos, respectivamente . 

Em Kaingang, o genótipo mais freqüente também foi o referente ao homozigoto 

NA, com freqüência de 17%. O genótipo 2, que também apresentou freqüência de 

17% em Kaingang, teve freqüência de apenas 6% no estudo citado acima. 

Em Guarani, surpreendentemente, o genótipo mais freqüente não foi o 

referente ao homozigoto para haplótipos A (esse foi presente em apenas 9% dos 

indivíduos). O genótipo mais presente nesses ameríndios, com 16%, apresentou 

apenas 2% de freqüência em euro-americanos, 6% em franceses, 4% em britânicos e 

não foi encontrado em mexicanos, aborígenes australianos e libaneses (UHRBERG, 

PARHAM e WERNET, 2002 ; DENIS et aI. , 2005; COOK et aI. , 2004, GUTIERREZ

RODRíGUEZ et aI. , 2006; TONEVA et aI. , 2001 ; MAHFOUZ et aI. , 2006). 

Todos os genótipos encontrados continham de 6 a 14 genes para a população 

de Curitiba , de 7 a 13 genes nos Guarani e 6 a 13 nos Kaingang. A distribuição de 

genótipos por número de genes está mostrado na figura 11. 
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Figura 11 - Freqüência de genótipos por número de genes KIR em 

Curitiba, Guarani e Kaingang. 

As médias de genes por genótipos foram de 10,1 , 9,9 e 10,2 em Curitiba , 

Guarani e Kaingang respectivamente. A população de Curitiba apresentou a menor 

relação de genes ativadores por genótipo, igual a 3,2 e maior proporção genes 

inibidores por genótipo, de 6,7. Guarani apresentou 3,6 genes ativadores por genótipo 

e 5,9 inibidores por genótipo. Os resultados para Kaingang foram respectivamente 3,8 
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e 6,5. Mais uma vez, os resultados se confirmam com outros estudos, nos quaís os 

genes inibidores são presentes em maior quantidade que os ativadores, 

provavelmente devido ao mecanismo de extermínio das células NK e mais uma vez 

sugerida a maior importância dos genes inibidores em relação aos ativadores para a 

defesa do organismo. 

4.5 DISTÂNCIAS GENÉTICAS 

As distâncias genéticas, calculadas com o programa PHYLlP, geraram a 

seguinte árvore, para as três populações estudadas: 

GUARANI 

Figura 12 - Árvore Neighbor
joining das distâncias genéticas 
entre Curitiba, Guarani e 
Kaingang. As distâncias genéticas 
estimadas não levam em conta 
pressupostos evolutivos. 

CURITIBA 
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......------------------------ África 

......-------------------- China 

~------------------------ Guarani 

......---------- Kaingang 

,..----- França 

'------ Curitiba 

Figura 13 - Cladograma representando graficamente os valores das distâncias 

genéticas. Estão representadas as três populações do presente estudo e outras três de 

trabalhos já publicados. 
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Como já dito, as distâncias genéticas foram estimadas livres de pressupostos 

evolutivos, sendo formados grupos que foram unidos por similaridades e diferenças 

entre o conjunto das freqüências dos genes KIR. 

A árvore representada na figura 12 deixa bastante clara a distância entre a 

população de Curitiba e as populações indígenas. As distâncias foram calculadas a 

partir das freqüências alélicas de cada um dos genes KIR desse trabalho em 

comparação com as freqüências descritas na literatura, a partir do programa PHYlIP 

{FELSENTEIN, 1989), utilizando o método UPGMA. 

No cladograma (figura 13) pode ser observado que a África distancia-se muito 

das demais populações, formando um ramo isolado. Entre as demais populações, 

China é mais distante. Curitiba, população de nosso estudo, tem maior similaridade 

com a população francesa, o que era esperado devido a origem predominantemente 

da população curitibana. Os Kaingang e Guarani estão próximos, mas destaca-se o 

fato dos Kaingang estarem mais próximos da população de Curitiba que Guarani. Isso 

já tinha sido observado na tabela 4, em que Kaingang e Guarani apresentaram maior 

similaridade. 

O cladograma pode não ser a maneira mais adequada para representar as 

diferenças entre populações, urna vez que passa a impressão de que há ancestrais 

comuns em cada ramificação, o que não é verdade. No entanto, é possível visualizar 

facilmente as populações que sâo semelhantes em relação às freqüências dos genes 

KIR. Há outros métodos a serem empregados no cálculo das distâncias genéticas e 

essa análise, bastante incipiente, será aprimorada futuramente. 

Os resultados apresentados nesse trabalho mostram-se de grande importância 

já que é a primeira caracterização dessas populações brasileiras em relação ao 

polimórfico complexo gênico KIR. Os receptores KIR apresentam grande importância 

biológica, já que são responsáveis por contribuir na defesa do organismo. Entender 

como populações diferem-se em relação a esse complexo gênico é interessante na 

reconstrução da história biológica da humanidade e na compreensão de como o 

sistema imune age na tentativa de eliminar patógenos. 
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5. CONCLUSÃO 

o método de PCR-SSP é muito eficaz na realização de estudos populacionais 

de genes KIR. No entanto, devido à grande sensibilidade à diferenças de manipulação, 

é necessário um controle bem rigoroso e a presença de dois pares de 

oligonucleotídeos iniciadores para cada gene. A PCR feita em pequenos conjuntos de 

indivíduos e primers associada a uma corrida eletroforética de forma correta é 

adequada para garantir qualidade ao trabalho. 

A população de Curitiba é muito semelhante às populações européias no que 

se refere aos genes KIR. Isso era esperado em vista das origens históricas dessa 

população. Apenas o gene KIR2DL3 se mostrou significantemente diferente (p=O,011). 

Como a freqüência de todos os demais genes é muito similar a freqüências de estudos 

em populações européias e euro-americanas, sugere-se que a tipagem desse gene 

seja revista. No entanto, devido aos cuidados metodológicos já discutidos, 

acreditamos que a freqüência de 2DL3 em nosso estudo esteja correta. 

O haplótipo A é menos freqüente na população de Curitiba quando comparado 

a populações européias, mas isso não é significativo estatisticamente (p=O,31). Os 

indígenas apresentaram uma redução expressiva da freqüência de haplótipos A, 

principalmente os Kaingang. 

O variante KIR1D, muito comum na maioria das populações estudadas, 

inclusive a de Curitiba, é bem menos freqüente nos indígenas, tendo presença de 

3,4% em Kaingang e 11,3% em Guarani. Esses dados são importantes sob ponto de 

vista evolutivo, pois é o alelo nulo do único gene ativado r do haplótipo A, além do 

2DL4 e é muito freqüente na maioria das populações já descritas. 

Os genótipos mais comuns na população européia foram encontrados com 

freqüência alta na população de Curitiba. O genótipo mais freqüente em Curitiba e 

Guarani foi o referente ao homozigoto para haplótipos A, como a maioria das 

populações. Guarani apresentou como genótipo mais freqüente um genótipo pouco 

encontrado em estudos anteriores. A proporção de genes ativadores por genótipo, 

como esperado, foi menor nas três populações. No entanto, Kaingang apresentou 

maior proporção, que foi de 3,8. 

Países africanos são bastante distantes geneticamente, em relação aos genes 

KIR, das outras populações estudadas, assim como os orientais. Curitiba está 

bastante próxima geneticamente da população francesa. A população Kaingang se 

aproxima mais de Curitiba que a população Guarani. 
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