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Introdução
A asma grave refratária (AGR) é uma doença heterogênea. A avaliação do
componente genético na resistência aos glicocorticoides (GC) pode permitir
o desenvolvimento de terapias específicas.
Descrição do Caso
Paciente com AGR, 17 anos, negra, na admição em uso de doses elevadas
de corticoide inalatório (CI) e β2 agonista de longa ação, além de cursos
mensais de corticoide oral e frequente de β2 agonista de curta ação.
Selecionada de uma coorte de asma grave, onde foi acompanhada por 8,1
anos, sendo afastados os diagnósticos diferenciais e realizada intervenções
nos fatores modificáveis. Função pulmonar com obstrução variável do fluxo
aéreo ao longo do tempo. Apesar do controle clínico há dois anos, mantem
necessidade de altas doses do CI. Na genotipagem da IL-17A, foram
identificados polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) rs2275913 e
rs3819024, evidenciando homozigose para o alelo G do SNP rs3819024 e
heterozigose A/G do SNP rs2275913.
Discussão
Estudos sobre a resistência aos GC apontam para a identificação de
alterações em alguns genes e suas vias de ativação. Foi demostrada a
associação entre IL-17A e IL-17F à superexpressão da isoforma β, inibitória
do receptor de GC nas vias aéreas, regulando negativamente o GR-α,
receptor ativo de GC, citocinas que se relacionam a uma resposta diminuída
aos GC. No gene da IL-17, o SNP rs3819024 , um dos mais estudados, foi
demonstrado na população pediátrica oriental que seu alelo variante G em
homozigose é fator de risco para desenvolver asma e rinite alérgica
comparada à homozigose para o alelo selvagem A/A. Essas informações
corroboram com nosso estudo, que evidenciou a homozigose G/G.
Conclusão
A resistência ao tratamento com GC resulta de vários mecanismos
complexos que diferem individualmente. Neste estudo, a endotipagem
apontou um caminho promissor da mudança da abordagem estratificada
para a medicina de precisão.
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