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RESUMO

Introdução. A perda auditiva é a alteração sensorial mais comum em pessoas idosas e pode
apresentar consequências sociais e psicológicas, tais como isolamento social, frustração e
depressão. A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é uma interação de ambos os
elementos genéticos e ambientais. Alguns estudos têm conduzido à possível identificação de
genes de suscetibilidade a PAIR. Objetivo. Investigar se o polimorfismo do gene da IL-1β na
posição +3954 está associado a perda auditiva devido a exposição ocupacional ao ruído.
Métodos. Foi estudada uma amostra populacional composta por idosos (idade ≥ 60 anos) com
perda auditiva com (99) e sem (193) historia de exposição ao ruído ocupacional e 71 idosos
saudáveis. A exposição ocupacional ao ruído foi obtida por meio da aplicação de um
questionário semi-estruturado. A acuidade auditiva mensurada foi de 500 a 6000 Hz e o
genótipo da IL-1β foi obtido por meio da técnica de PCR-RFLP. Diferenças nas distribuições
alélicas e genotípicas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado, assim como para verificar
a associação entre as frequências genotípicas e a perda auditiva associada ao histórico de
exposição ocupacional ao ruído. O nível de significância adotado foi p ≤ 0,05. Resultados.
50,1% dos idosos eram homozigotos para o alelo ancestral (C), 17,1% homozigotos para o
alelo polimórfico (T) e 32,8% eram heterozigotos (CT). A freqüência alélica encontrada foi de
66% para o alelo C e 34% para o alelo T. Conclusão. Não houve associação significativa
entre o polimorfismo no gene IL-1β e a perda auditiva relacionada ao histórico de exposição
ocupacional.
Palavras-chave: Perda auditiva-Ruído–Interleucina1β-Idosos –Polimorfismo genético

CARVALHO, Luiz Carlos Lucio.Association study between the Inerleukin-1β gene and
hearing loss associated to the hystory of occupational noise exposure. 2012. 43 páginas.
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ABSTRACT

Background.Hearing loss is the most common sensory impairment in older people and may
have social and psychological consequences, such as social isolation, frustration and
depression. The noise-induced hearing loss (NIHL) is an interaction of both genetic and
environmental factors. Some studies have led to identification of possible NIHL susceptibility
genes. Aim. To investigate whether the polymorphism of IL-1β gene at position+3954 was
associated with complaints of hearing loss due to occupational exposure. Methods. The
sample population comprised of elderly (age ≥ 60 years) with hearing loss (99), and without
history of occupational noise exposure (193), and 71 healthy elderly subjects. Occupational
exposure to noise was achieved by applying a semi-structured questionnaire. The hearing
acuity was measured from 500 to 6000 Hz and the genotype of the IL-1β was obtained by
PCR-RFLP. Differences in allelic and genotypic frequencies were analyzed by chi-square, as
well as to assess the association between genotype frequencies and hearing loss associated
with occupational exposure to noise. The level of significance was p ≤ 0.05. Results. 50.1%
of the subjects were homozygous for the ancestral allele (C), 17.1% homozygous for the
polymorphic allele (T) and 32.8% were heterozygous (CT). The allele frequency was found to
be 66% for allele C and 34% for allele T. Conclusion. There was no significant association
between the polymorphic gene IL-1β and hearing loss related to occupational exposure.
Key words: Hearing Loss – Noise – Interleukin1β – Elderly – Genetic polymorphism
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1 INTRODUÇÃO

A expectativa de vida da população mundial está aumentando, especialmente nos
países em desenvolvimento (1). O número de brasileiros com idade superior a 60 anos
aumentou de dois milhões em 1950 para 15,4 milhões em 2002, um aumento de 700% (2).
Projeta-se que em 2025 o Brasil terá a sexta maior população de idosos do mundo,
correspondendo a 30 milhões de idosos (15% da população brasileira) (3).
A perda auditiva é a alteração sensorial mais comum em idosos (4) e pode levar à
depressão, isolamento social e frustração (5). A etiologia da perda auditiva é bem
diversificada, podendo ser causada pelo processo de envelhecimento, traumatismos,
exposição extraocupacional ao ruído, tabagismo, doenças sistêmicas, exposição a agentes
químicos e ruídos ocupacionais (6).
Com o aumento da longevidade a incidência de doenças crônicas também aumenta,
comprometendo a qualidade de vida de pacientes idosos com tais alterações. Um estudo
realizado em São Paulo - Brasil por Lima et al. (7) revelou que 70% da população acima de
60 anos de idade têm pelo menos uma doença crônica degenerativa, e destes 25% têm três ou
mais dessas manifestações. O mesmo estudo indicou o acidente vascular cerebral, depressão e
ansiedade como fatores que afetam a qualidade de vida do idoso.
As perdas auditivas mais comuns são a presbiacusia (decorrente do processo de
envelhecimento) e a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), ocorrendo geralmente a
partir de exposição ocupacional ao ruído (7). A PAIR é irreversível e pode ter vários sintomas
como queixa de perda auditiva, zumbido, vertigem, diminuição gradual ou distorção na
compreensão da fala (8). Vale ressaltar que há poucos estudos sobre a prevalência da perda
auditiva em adultos e idosos brasileiros (6). Arakawa et al (7), analisaram diversos estudos e
observaram uma variação entre 15,9% e 54% na prevalência de PAIR em adultos. Já em
idosos a média é de 11,6%, sendo que em idades superiores a 80 anos, esta prevalência é de
14,6% (6).
A PAIR é associada à exposição excessiva a sons intensos, mas, também apresenta
uma suscetibilidade genética (7) e recentemente, a indução de resposta inflamatória e aumento
da regulação de citocinas pró-inflamatórias na orelha interna têm sido relatados quando
realizada experimentalmente a estimulação àruídos nocivos (9). A estrutura e expressão de
citocinas pode ser influenciada pela variação genética, resultando em condições patogênicas
(10). Dinarelo (11) verificou que diversos estudos associaram o polimorfismo de um único
nucleotídeo (SNPs) como fator de risco para doenças inflamatórias.
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Dentre as citocinas, a Interleucina-1 (IL-1) tem papel chave na fase inflamatória aguda
e nos processos de apoptose (12). A produção e a atividade biológica desta citocina são
rigorosamente controladas em condições normais, sendo um dos principais fatores desta
condição, o receptor antagonista da IL-1 (IL-1Ra) que atua de forma competitiva, ligando-se
aos receptores de IL-1 (13).
A família da interelucina -1 é composta pela interleucina-1 α (IL-1α) e interleucina -1β
(IL-1β). A forma predominate é a IL-1β, sendo secretada por macrógagos, monócitos, células
dendríticas, celulas natural killer e Células B (14). O gene que codifica a IL-1β possui 1498
pares de base contendo dois polimorfismos principais situados nas posições – 511 e + 3954
(15).
Assim, o objetivo deste estudo foi investigar se o polimorfismo do gene da IL-1β na
posição +3954 (rs1143634) está associado a queixa de perda auditiva devido a exposição
ocupacional.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1 O Envelhecimento
A população idosa aumenta de forma global, contudo existem diferentes ritmos de
crescimento de acordo com as especificidades dos países envolvidos. Projeções recentes de
países desenvolvidos sugerem que, caso se mantenha as taxas atuais, a maioria das crianças
européias nascidas neste século atingirão os 100 anos de vida ou mais (5).
No Brasil este aumento da expectativa de vida ocorreu de forma muito veloz,
resultando em uma sociedade despreparada para adaptar-se a um novo contexto (2). O número
de idosos aumentou de 2 milhões em 1950 para 15,4 milhões em 2002, resultando em um
aumento de 700% (2). Estudos estimam que a população de idosos no Brasil, em 2025, será
de aproximadamente 30 milhões de pessoas (1).
Com relação à expectativa de vida do brasileiro, esta aumentou consideravelmente
no século XX. No início do século a expectativa de vida era de 33,7 anos. Na década de 50
esta marca era de 43,2 anos, evoluindo para 56 anos na década de 60, 65 anos na década de 80
e 70 anos em 2000. Em 2006 a média de idade chegou a 72 anos e em 2010 a expectativa
média de vida é de aproximadamente 75 anos (16). A sobrevida das mulheres ainda é maior,
cerca de 80 anos contra 70 anos para os homens. Quando se compara o aumento da
expectativa de vida no último século, as mulheres tiveram um aumento de 35,7% e os homens
de 28,9% (16).
Com o acréscimo da longevidade, a incidência de doenças crônico-degenerativas
também se eleva, comprometendo a qualidade de vida dos idosos portadores de tais
acometimentos. Um estudo realizado no estado de São Paulo por Lima et al. (4) detectou que
70% da população acima dos 60 anos de idade possui pelo menos uma doença crônicodegenerativa e, destes, 25% apresentam três ou mais destas manifestações. O mesmo estudo
apontou o acidente vascular encefálico, a depressão e a ansiedade como os fatores que mais
afetam a qualidade de vida dos idosos. Entretanto, a perda auditiva, doença sensorial de maior
incidência em idosos (5), por muitas vezes é negligenciada por ser associada como um
processo natural de envelhecimento do organismo (6).

2.2 A Perda auditiva
Atualmente, nos Estados Unidos, 28 milhões de indivíduos possuem algum tipo de
perda auditiva, sendo esta em 80% dos casos irreversível (17). Em relação aos idosos
brasileiros, a taxa de perda auditiva é de aproximadamente 54%. Contudo, os estudos
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realizados são contraditórios, tendo uma variação de prevalência, mesmo quando os mesmos
são conduzidos em regiões semelhantes (7).
As alterações auditivas adquiridas são mais comuns, destacando-se a presbiacusia e a
perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) (18). A presbiacusia ocorre paralela ao processo de
envelhecimento, caracterizando-se por perda auditiva neurossensorial, bilateral, gradual e
progressiva, podendo ou não apresentar zumbido associado (18). A PAIR se deve à exposição
continua a níveis intensos de ruídos, resultando em diminuição gradual da acuidade auditiva,
geralmente sendo bilateral, simétrica, neurossensorial e irreversível. Comumente manifesta-se
nas altas frequências audiométricas de 3.000 a 6.000 Hz (19).
A perda auditiva reduz consideravelmente a qualidade de vida dos idosos, sendo
associada à demência (20), dificuldade em dirigir (21), dificuldade de locomoção (22), perda
de capacidade cognitiva (23), declínio funcional (24), quedas (21), depressão, frustração e
isolamento social (25).
Uma possível explicação é a dificuldade de comunicação gerar uma sobrecarga
neural no processo de decodificação das informações auditivas, resultando em uma menor
disponibilidade cognitiva para a realização de outras tarefas, culminando em um isolamento
social progressivo, declínio da saúde e repercutindo em consequências funcionais (23, 26).
A etiologia da perda auditiva possui componentes ambientais e genéticos. Dentre os
fatores ambientais pode ser destacado principalmente o tabagismo, etilismo, hipertensão
arterial, diabetes mellitus e drogas ototóxicas, somando-se a estes a exposição a altos níveis
de ruído (27).
O papel dos fatores genéticos na PAIR é confirmado por muitos estudos em animais,
entretanto, estudos de herdabilidade para PAIR em humanos ainda não têm sido muito
realizados. Huygheet al. (28) relataram resultados de um estudo transversal de base genética
familial de PAIR empregando dados audiométricos. Os autores estudaram 1.126 indivíduos de
ascendência européia a partir de 204 proles em 9 centros localizados em sete países europeus.
Dados fenotípicos foram disponíveis para 955 pacientes, 430 homens e 525 mulheres com
idade média de 61 anos (variando entre 49 a 76 anos de idade). Indivíduos com problemas
médicos ou doenças que poderiam afetar a capacidade de audição foram excluídos. Os
limiares auditivos foram corrigidos para a idade e gênero. Esses pesquisadores realizaram
uma associação ampla do genoma, bem como a ligação com microarranjos de alta densidade
de SNP. Nenhuma associação foi detectada. No entanto, um pico de ligação genética no
cromossomo 8 foi identificado, mais especificamente no gene WYHD1 (proteina N-terminal
glutamina amido-hidrolase), sendo que este é responsável por sintetizar enzimas que reduzem
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a degradação proteica. A região que atingiu significância no cromossomo 8, mediu cerca de 7
Mb, aproximadamente entre os SNPs rs3765212 e rs4601326, correspondendo a região
8q24.13-q24.22.
Van Laer et al. (29) avaliaram polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) em 70
genes candidatos a perda auditiva em 2.318 pacientes com deficiência auditiva relacionada à
idade provenientes de nove centros de pesquisa em sete países europeus. Uma associação
significativa foi encontrada com rs10955255 no íntron1 do gene GRHL2 no cromossomo
8q22. Este gene codifica proteínas atuantes no processo de adesão celular, sendo que seu
polimorfismo resulta em formação de cistos, má formação do canal semicircular e
dessensibilização aos estímulos sonoros.
Já

que

a

exposição

excessiva

ao

ruído

de

alta

intensidade

é

uma

causa conhecida de perda auditiva neurossensorial, clínica e experimental, os pesquisadores
concentraram suas atenções na patologia de células ciliadas em perda auditiva induzida por
ruído, devido à excessiva estimulação destas células. No entanto, estudos recentes mostraram
o envolvimento de células não-sensoriais (30), sugerindo que uma resposta alternativa
fisiopatológica e /ou fisiológica ao ruído sobre-estimulação, também podem estar envolvidas
na PAIR.
Previamente, a orelha interna era considerada um órgão imuno-privilegiado isolado
pela barreira hemato-labiríntica (31), similar à barreira hemato-encefálica do sistema nervoso
central (SNC) e da barreira hemato-ocular da córnea e retina do olho. Recentemente, a
indução de respostas inflamatórias e up-regulação de citocinas pró-inflamatórias da orelha
interna têm sido relatadas em várias condições prejudiciais incluindo o excesso de estímulo
pelo ruído (9,32-34). A existência de células inflamatórias no estado estacionário e seu
aumento após lesões à orelha interna têm sido referida por vários grupos (32, 35-37).
Uma explicação para o dano secundário seria o local de up-regulação das citocinas
pró-inflamatórias, pois estas moléculas são endogenamente elevadas em estágios iniciais da
cóclea danificada (prazo de 1 dia) e geralmente induzem infiltração de células inflamatórias,
onde os aumentos são efetivamente observados na cóclea até um nível máximo em 3-7 dias
após a lesão. De fato, uma das citocinas pró-inflamatórias, o fator de necrose tumoral alfa
(TNF-), induz o recrutamento de células pró-inflamatórias dentro da cóclea (9), e a
supressão da infiltração dessas células, pela inibição do TNF-, reduz o sinal de perda
auditiva em modelo animal de labirintite imunomediada induzida pela imunização com
hemocianina (34, 38).
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O envolvimento da IL-6 em danos à orelha interna também tem sido previamente
demonstrado. Soet al. (39) observaram uma up-regulação transitória de IL-6 em modelos
animais tratados com cisplatina. Este tratamento assemelha-se a um dano à cóclea produzida
por um ruído exacerbado. Estes achados mostram claramente que IL-6 atua como um indutor
de lesão coclear aguda. Portanto, a inibição da IL-6 pode melhorar a deficiência auditiva, o
que pode ser um benefício clínico. Diante deste contexto, Wakabayashiet al. (40)
investigaram o efeito da inibição da IL-6 usando um anticorpo anti-IL-6 (MR16-1) em
camundongos. Assim, o MR16-1 apresentou efeito protetor funcional e patológico para a
lesão coclear induzida pelo ruído, principalmente devido à supressão da perda neuronal e,
presumivelmente, através do alívio da resposta inflamatória. A terapia com citocinas antiinflamatórias, incluindo o bloqueio de IL-6, seria uma nova estratégia viável para o
tratamento de perda auditiva neurossensorial aguda, relataram os autores.
Concomitantemente, estudos experimentais sobre a inflamação do ouvido interno
têm mostrado em pesquisas in vivo a produção de TNF-, IL-1 e IL-6 na cóclea, juntamente
com a infiltração leucocitária; ambos os processos foram aumentados por injeções
intraperitoneais de polilipossacarídeo (LPS) em modelos animais (34, 41). Estes relatos
indicam o envolvimento das pró-citocinas na lesão coclear.
A função dos fatores genéticos na PAIR é confirmada por muitos estudos em
animais. Por exemplo, linhagens de camundongos que exibem perdas auditivas relacionadas à
idade são mais suscetíveis ao ruído do que outras linhagens de camundongos (42, 43, 44).
Além disso, vários camundongos knock-out, como PMCA2 / -, CDH23 + / (45), foram mais
suscetíveis ao ruído do que os animais do tipo selvagem da mesma ninhada.
Desde o desenvolvimento de tecnologias de genotipagem e do conhecimento dos
SNPs e suas características no genoma humano, conforme estabelecido pelo projeto HapMap
(www.hapmap.org), todos os estudos de associação ampla do genoma (GWAS) estão sendo
cada vez mais utilizados para identificar genes de suscetibilidade envolvidos em doenças
complexas, tais como a PAIR. Portanto, uma abordagem para identificar genes de
suscetibilidade em humanos é relevante. A procura por genes candidatos de suscetibilidade
está sendo realizada avaliando vários genes de estresse oxidativo (GSTM1, GSTT1, PON1,
PON2, SOD2, SGPC, CAT, SOD, GPX1 e GSR) (46-49) e genes das vias de K-reciclagem
(GJB1, GJB2, GJB3, GJB4, GJB6, KCNJ10, KCNQ1, KCNQ4, KCNE1 e SLC12A2) (5052). Dois destes estudos falharam em detectar associações significativas com PAIR (50, 51).
Outros estudos de associação identificaram os genes KCNE1 (52), GSTM1 (46) e CAT (49)
como possíveis genes de suscetibilidade à PAIR.
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Liu et al. (53) investigaram se os SNPs no gene da superóxido dismutase-Mn (SOD2)
estão relacionados à suscetibilidade à PAIR. Sugeriram que o SNP em SOD2- V16A está
associado a PAIR em trabalhadores chineses, e seu efeito foi aumentado pelo nível de
exposição à ruídos.
Uma associação significativa foi encontrada entre PAIR e haplótipos compostos por
três polimorfismos localizados no gene HSP70 (rs1043618, rs1061581 e rs2227956) em uma
população chinesa de trabalhadores de indústrias automotivas (54). As proteínas de estresse
(Heat Shock Proteins- HSP) são responsáveis pela adaptação celular a estímulos externos,
atuando na homeostasia celular.
Um estudo desenvolvido por Saiko et al. (55) mostrou uma associação significativa
entre o polimorfismo no gene UCP2 – A55V (proteína desacopladora mitocondrial) com a
perda auditiva relacionada a idade em uma população do Japão. Um total de 1.547 indivíduos
com idades entre 40-79 anos e residentes em Aichi, no Japão, foram inseridos neste estudo.
Os indivíduos foram acompanhados a cada 2 anos, e o número total de indivíduos avaliados
em 3 exames sequenciais por seis anos foi de 4.942 pessoas. Questionários detalhados,
medições de audiometria tonal e polimorfismos em UCP1 A-3826G e UCP2 Ala55Val foram
examinados. As associações entre perda auditiva e os polimorfismos dos genes da UCP1
eUCP2 com a idade, sexo, história de exposição ocupacional ao ruído e índice de massa
corporal foram analisados. Polimorfismo em UCP1 A-3826G não apresentou associação
significativa com perda auditiva. No entanto, o polimorfismo Ala55Val UCP2 apresentou
uma associação significativa com a perda auditiva em todos os modelos de herança:
dominante (p = 0,0167), recessiva (p = 0,0411) e aditiva (p = 0,0061).
Konings et al (49) estudaram 644 polimorfismos em 54 genes (população polonesa)
verificando se havia uma maior suscetibilidade a PAIR e verificaram uma associação positiva
entre os polimorfismos rs667907 e rs588035 do gene MYH14 (myosin, heavy chain 14) e o
rs7095441 do gene PCDH15 (protocadherin). O primeiro codifica uma das proteínas da
grande família da miosina, sendo que seu polimorfismo altera a motilidade e polaridade
celular, resultando em perda auditiva. Já o segundo codifica uma proteína que media a adesão
celular cálcio-dependente, tendo um papel fundamental na homeostasia da cóclea.
Entretanto, para desenvolver-se biomarcadores moleculares é interessante utilizar
genes que possam atuar em diversos processos patogênicos, e neste sentido destacam-se as
citocinas, pois estudos demonstraram a indução de lesões cocleares mediante respostas
inflamatórias oriundas de exposição a altos níveis de ruído (32).
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2.3 Polimorfismo genético da Interleucina 1β
Durante o processo de envelhecimento, ocorrem fenômenos complexos que
submetem o organismo a inúmeras alterações anatômicas, fisiológicas e psicossomáticas (56).
Dentre os órgãos e sistemas do organismo humano que sofrem essas alterações, o sistema
imunitário é um dos mais atingidos no envelhecimento, sofrendo modificações nas
subpopulações celulares, na tolerância imunológica, nos padrões de secreção de citocinas,
entre outras funções (57).
O sistema imunológico é composto por proteínas responsáveis pela mediação das
respostas imunológicas, tornando-as mais eficazes. Estas são denominadas citocinas,
proteínas reguladoras, de baixo peso molecular, produzidas por diferentes tipos celulares e
que agem de maneira autócrina, parácrina e endócrina em resposta a inúmeros estímulos.
Interagem com as células através de receptores específicos de alta afinidade, e exercem suas
funções em concentrações baixas. As citocinas regulam a intensidade e a duração da resposta
imunológica por meio da estimulação ou da inibição da ativação, proliferação e/ou
diferenciação de várias células e através da regulação da secreção dos anticorpos ou outras
citocinas (58).
As citocinas apresentam características relevantes como pleiotropia (uma única
citocina exercendo diferentes efeitos biológicos em diferentes tecidos celulares), redundância
(duas ou mais citocinas que desempenham as mesmas funções), sinergismo (efeito combinado
de duas ou mais citocinas é maior do que as ações somadas das citocinas individuais),
antagonismo (efeitos de uma citocina inibem ou compensam efeitos de outra citocina),
indução em cascata (ações de determinada citocina em suas células-alvo estimula a produção
de outras citocinas) permitindo que regulem a atividade celular e a resposta imunológica de
forma coordenada e interativa (57).
As citocinas pró-inflamatórias, como a Interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e
fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), participam da resposta inflamatória através de reações
em cascata, pelo estímulo ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. A secreção de hormônio
glicocorticóide pela adrenal em situações de estresse inibe o processo inflamatório e a
produção de citocinas, por um mecanismo auto limitado de retroalimentação neuroendócrina e
imune (58).
A interleucina-1 inclui duas proteínas distintas: a IL-1α e a IL-1β. A IL-1β é
sintetizada como pró IL-1β (proteína precursora) de 31 KDa contendo 269 aminoácidos que é
clivada por uma enzima conversora produzindo a IL-1β madura de 17 KDa contendo 153
aminoácidos (58).
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A IL-1β é produzida, de maneira primária, por monócitos e macrófagos, mas também
por células nervosas da glia e neurônios, células adrenais e endoteliais, plaquetas, linfócitos T,
neutrófilos, osteoblastos e fibroblastos (60, 61). Esta interleucina tem como função iniciar o
processo inflamatório e a sua liberação pode ser induzida também pela presença de
endotoxinas bacterianas ou substâncias inflamatórias não microbianas (58, 62). A IL-1β induz
secreção de quimiotáxicos pelas células do endotélio capilar e aumenta a expressão de
moléculas de adesão celular facilitando o recrutamento de mononucleares e estimulando a
secreção de interferon gama e a ativação de macrófagos (59).
Há vários relatos na literatura mostrando a relação entre polimorfismos no gene da
IL-1β e doenças envolvidas no processo do envelhecimento. A expressão da IL-1β tem sido
descrita em tecido tumoral da mama (63), assim como em outros tecidos tumorais (64, 65).
Estudos in vivo demonstraram o envolvimento crucial na sobrevivência e proliferação celular
e angiogênese (64). Recentes pesquisas sugerem que a IL-1 esta associada a formas mais
agressivas de câncer de mama (65, 66).
Existem dois principais polimorfismos da IL-1β, ambos são substituição de uma base
C por uma base T, sendo um localizado na posição – 511 e a outro na posição + 3954. Estes
polimorfismos aumentam a atividade transcricional dos genes (67).
Paralelamente estudos experimentais a respeito da inflamação da orelha interna
verificaram a produção in vivo de IL-1β, IL-6 e TNF-α associada a infiltração de leucócitos
na cóclea (32), sendo que Satoh et al (68) verificaram a associação do TNF-α com a
deterioração da cóclea, resultando em perda auditiva. Contudo os mecanismos ainda não estão
totalmente esclarecidos e as pesquisas muitas vezes apresentam resultados contraditórios com
relação a participação efetiva das citocinas neste processo(67).
Este crescimento na compreensão do papel da variação genética na inflamação e nas
doenças crônicas fornece oportunidades para identificar pessoas saudáveis que apresentam
risco aumentado de doença e potencialmente modificar a trajetória da morbidade,
prolongando a longevidade e possibilitando um envelhecimento saudável (69).
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Abstract
Hearing loss is the most common sensory impairment in older people and may have social
and psychological consequences, such as social isolation, frustration and depression. The
noise-induced hearing loss (NIHL) is an interaction of both genetic and environmental factors.
Some studies have led to identification of possible NIHL susceptibility genes. To investigate
whether the polymorphism of IL-1β gene at position +3954 was associated with complaints of
hearing loss due to occupational exposure. The sample was composed of 99 elderly (age ≥ 60
years) with hearing loss with and 193 without ocupational noise exposure and 95 health
control subjects. Occupational exposure to noise was obtained through a semi-structured
questionnaire. The hearing acuity was measured from 500 to 6000 Hz and the IL-1β genotype
was obtained by PCR-RFLP technique. Differences in allelic and genotypic frequencies and
association between genotypic frequencies and complaints of hearing loss due to occupational
exposure were analyzed by chi-square test. P ≤ 0.05 was considered statistically significant.
50.1% of the elderly were homozygous for the ancestral allele (C), 17.1% were homozygous
for the polymorphic allele (T) and 32.8% were heterozygous. The frequency was found to be
66% to 34% C to allele T. There was no significant association between polymorphism in
gene IL-1β and hearing loss associated with occupational exposure (2 = 1.176; p = 0.374). It
wasn’t found association with the polymorphism of the IL-1β+3954 C/T gene and hearing
loss associated with the occupational noise exposure history.

Key-words: Hearing Loss – Noise – Interleukin1β – Elderly – Genetic polymorphism
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Introduction
The life expectancy of the world population is increasing especially in developing
countries. [1] The number of Brazilians aged over 60 years increased from 2 million in 1950 to
15.4 million in 2002, a 700% increase.

[2]

According to World Health Organization (WHO),

are considered elderly people over 65 years. This reference, however, is valid for residents of
developed countries. The Brazilian Health Ministry determines that old age begins at 60
years.

[2]

It probably occurs because the Brazilian life-spectating is lower than the developed

countries. [3]

With increasing longevity the incidence of chronic diseases also increases,
compromising the life’s quality of elderly patients with such affections. A study conducted in
SãoPaulo – Brazil by Lima et al. [4] found that70% of the population above 60 years of age or
more had at least one chronic degenerative disease, and of these 25% have three or more of
these manifestations. The same study indicated stroke, depression and, anxiety were the
conditions that most affect quality of life among the elderly.

Hearing loss is the most widespread sensory impairment in elderly [5] and may lead to
depression, social isolation, and frustration.[6] The most common hearing loss is the
presbiacusis (the ageing process) and the noise-induced hearing loss (NIHL), generally
occurring from occupational exposure.

[7]

The NIHL is irreversible and may have several

symptoms as hearing loss complaint, tinnitus, vertigo, gradual decrease or distortion in speech
comprehension. [8] A Brazilian study also show that hearing loss affected in about 60% of the
elderly population living in Brazil.[9] Among the adults, several studies show a range of 15.9%
to 48% in the NIHL prevalence

[7]

presented a prevalence of 14.6%. [6]

and 11.6% in elderly being the aged over 80 years
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NHIL is associated with overexposure to intense sound but, it also has a genetic
susceptibility

[7]

and recently the induction of inflammatory responses and up-regulation of

pro-inflammatory cytokines in the inner ear has been reported in noise-over stimulation. [10]

The structure and expression of cytokines can be influenced by genetic variation,
resulting in pathogenic conditions [11] and several studies have examined the single nucleotide
polymorphisms (SNPs) as risk factors for inflammatory diseases.

[12]

These SNPs may affect

the expression, secretion and cellular transport of the IL-1β protein,

[13],[14]

also it may

decrease the level of Interleukin -1 Ra, which will increase the production and activities of IL1β. [15]

Interleukin-1 is a polypeptide consisting of subtypes: IL-1α and IL-1β. The
Interelukin-1 gene is located on the log arm of chromosome 2. [16] The IL-1β gene consists of
seven exons and six introns, and 1498 bp, responsible to encode a 269 amino acid protein.
The IL-1β is the predominant IL-1 form and is secreted mainly by macrophages, dendritic
cells, monocytes, natural killer, and B cells. The IL-1β gene polymorphism (+3954 C/T) may
cause an increase of 4 fold in the interleukin expression, increasing the catabolism activity
over the posterior anabolism and resulting in a structural deficit.

[17]

It has been associated

with type 2 diabetes, osteoarthritis, post myocardial infarction heart failure, and several acute
and chronic diseases. [12]

At least one third of patients with sudden sensorineural hearing loss had the bloodlabyrinth disrupted,

[18]

increasing the permeability of the blood vessels in the inner ear, and

up-regulating the pro-inflammatory cytokines. It has been observed in various damaging
conditions, including noise-over stimulation. [10]
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This study aims to evaluate the possible associations between genetic polymorphism
for interleukin 1-β +3954 (rs1143634) and hearing loss related with history of occupational
noise exposure.

Methods

Study area
The city of Londrina (approximately 500,000 inhabitants) is situated in the North
region of the State of Paraná. The Age and Ageing Project Study (EELO) is a population
based cross-sectional study of older adults which is being conducted in Londrina since 2009.
In this report, we analyze data collected at the baseline of this study. The EELO crosssectional study was approved by the Ethics Committee of the UNOPAR (PP0070/09), and the
present project was approved by the local Health Authorities. All participants gave informed
written consent.

Study population
From a population of 43,610 elderly enrolled in the 38 Basic Health Units in
Londrina’s urban area, the sample was calculated in 387 subjects.

[19]

The sample was

randomly stratified set, considering the gender and the five regions of the city (15% of the
central region of the northern 27%; 23% of the southern region; 19% of the eastern region and
16 % of the western region). For the calculation was considered a sampling error of 5%. The
study included individuals aged 60 years or more, of both genders who have independent
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living, which are classified in levels 3 and 4 proposed by the Spirduso. [20] This classification
evaluates the independent level of the elderly, being 1 without self-mobility and 5 athletes. It
was excluded from the sample elderly who had any illness or limitation that would prevent the
testing, such as physical and mental disabilities.
Each participant was required to complete a questionnaire, containing gender, age, and
ethnicity.

Audiological Evaluation
The audiological evaluation was performed in a sound-proof room with an
interacoustics audiometer. To determine the hearing loss severity where analyzed the means
3000, 4000 and 6000 Hz (mean II), both right and left ears.

[21],[22]

To analyze the effect of

genetic differences on the susceptibility to noise, the cases were classified into 3 groups:
control ( 25 dB deficit) and Hearing Loss (> 25 dB deficit) [23]

DNA extraction
Peripheral blood specimens were obtained under the consents of the examinees. The
specimen was collected in a vacuum 6% EDTA tubes, and DNA was extracted using a
protocol described by Olerup and Zeterquist. [24]
From the original samples a quote was taken and diluted to 100g/µL concentration.
The concentration was determined by a spectrophotometer 260nm and 280nm (Biomate 3,
Thermo Fischer Scientific, Madison, USA).

Genotype of IL-1β polymorphism
The site C to T polymorphism, located at +3954 position in the interleukin – 1β gene
(rs1143634) was amplified resulting in a 182 bp fragment. The Polymerase Chain Reaction
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(PCR) mixture contained 1X PCR buffer, 1.5 µM MgCl₂, 8 µM each of dATP, dCTP, dTTP
and dGTP, 1 µM of each sense and anti-sense primers, 2 units Taq DNA polymerase
(Invitrogen, Carlsbad, CA).
The primers used were: forward 5’ CTC AGG TGT CCT CGA AAG AAA TCA A 3’
and reverse 5’ GCT TTT TTG CTG TGA GTC CCG 3’ (Invitrogen, Carlsbad, CA). [25]
PCR amplification was performed in a thermal cycler (TC020A, Labnet international
inc) under the following conditions: initial denaturation at 95 °C for five minutes, followed by
30 cycles at 95°C for 1 minute, 67°C for 1 minute, and 72°C for 1 minute, and a final
extension step at 72°C for five minutes.
The PCR product was subject to digestion with 5 units Taq I (Invitrogen, Carlsbad,
CA) overnight at 65°C. Digested fragments were separated on 2% agarose gels (Vivantisinc,
USA) with 1X tris-Borate-EDTA (TBE) running buffer. To check the PCR conditions, the
sample with known genotype was used, and as a negative control, ultra-pure water was used.

Visualization of amplifications by agarose gel electrophoresis
A 100 bp DNA ladder was included in each gel. The agarose gel was stained with 5µl
of Sybr Safe (Invitrogen Life Technologies, São Paulo, Brazil) and visualized under UV
illumination. The reading and interpretation of the agarose gels was made with the LabImage
L-PIX (H.E) 1D-L340 program (LoccusBiotecnologia, Brazil). The products of 85bp + 97 bp
fragments (allele C), a single 182 bp fragment (allele T), and the three fragments (85 bp, 97
bp + 182 bp) in the presence of both C and T alleles were observed.
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Statistical analysis
Statistical analysis of data was performed with SPSS package versus 17.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). Subjects characteristics were expressed as percentage and distributions of
subjects (Table 1). The genotypes at +3954 C/T (rs1143634) locus were grouped as “T+” (TT
and CT) and “T-“(CC) carriers. 363 elderly were classified into groups: healthy control group
(n=71) and hearing loss with (n=99) and without (n=193) history of occupational noise
exposure. The distributions of genotypes as well as frequencies of alleles for +3954 IL-1β
(rs1143634) polymorphism were compared between groups by Chi-square test among
Brazilian elderly. Hardy-Weinberg equilibrium was tested in each group by a Chi-square test.
P-value ≤0.05 were considered as statistically significant.

Results

The sample was composed by 363 elderly, 34.4% male and 65.6% female gender, with
mean age of 69.7 ± 6.4 years. It was observed that the majority of elderly (60.3%) were
Caucasians. The prevalence of hearing loss with history of occupational noise exposure was
27.3 % (Table 1).

As show in Table 1, 50.1% of elderly were homozygotes to allele C, 17.1% were
homozygotes to allele T and 32.8% were heterozygote. The C/T allele frequencies were
0.66:0.34, respectively. The distribution of IL-1β alleles was within Hardy-Weinberg
equilibrium (p > 0.05).
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As can be seen in Table 2, there was no significant association between the IL-1B
+3954 genotypics frequencies and hearing loss related of history of occupational noise
exposure (2 = 1.176; p = 0.374). There was also no association observed between grouped
genotypes and hearing loss with or without history of occupational noise exposure (2 =
0.849; p = 0.379).

Discussion
Noise is harmful starting from 85 dBA and can lead both to mechanical and metabolic
damage of the cochlea.

[8],[9]

Fujioka et al.

[25]

demonstrated that in noise-induced damaged

cochlea the inflammation-related cytokines were upregulated and that the time courses of
their expressions were very similar to those seen in other traumatized organs. In noiseinduced damaged cochlea, the expression of proinflammatory cytokines has not yet been
clarified, even though the existence of active inflammatory cells has been reported.

[26]

It is

well established that under the same level of noise exposure, the severity of hearing
impairment is not the same between different persons. This inter-individual variability might
be due to an interaction between genetic, individual and environmental factors. Considering
this background, determining the IL-1 gene polymorphism in patients with hearing loss
related of history of noise exposure may help us to understand the variability individual of
inflammation in hearing loss.

In the present study, the C and T alleles frequencies were 66.5% and 33.5%,
respectively. Others studies also showed the predominance of the C ancestral allele - ranging
60 – 70%.

[27], [28], [29]

We observed a higher frequency of CC genotype (50.1%), followed by

CT (32.8%), and TT (17.1%). It is consistent with the cited previously studies. [27], [28], [29]
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Proinflammatory cytokines are produced in various organ after tissue damage not only
experimental immune-response models, but also in various types of insults including
infection, ischemia, trauma, cryo-ablation, and burns,

[12]

by various types of cells, including

residential immune-related cells (such as leukocytes, macrophages, microglia, dentritic cells),
neurons and glia in the central nervous system .

[25]

As disruption of the blood-labyrinth

barrier is associated with increased permeability of blood vessels in inner ear, inflammation
may be related to the etiology of these inner ear diseases. [10]

The studies from Fujioka et al

[25]

and Hirose et al [26] have pointed out the possibility

of inflammatory changes in noise overstimulated cochleae. Interestingly, Fujioka et al.

[25]

observed the expression and relative induction of IL-1 and TNF-a before IL-6 RNA
expression after noise exposure.

Although the mechanism and function of these cytokines in NIHL are still obscure, it
is known that the structure and expression of a cytokine can be influenced by genetic
variation, resulting in evident pathologic consequences. [11] Functionality of SNPs with regard
to gene expression is an important subject in disease-association studies and are associated
with avoiding disease in late life, or their frequency has been shown to differ between
younger and older individuals. [28]

The noise exposure induce the production of IL-1β, IL-6 and TNF-α by the cochlear
structure, initiating an inflammatory response, and damaging itself.

[29]

The higher levels of

interleukin production also upregulates the mucin secretion in the middle ear and contributes
to the otitis media (middle ear inflammation).

[30]

Studies with animals confirms the higher

expression of the interleukin-1β genes correlated with hearing loss and the tinnitus

30

(perception of sound in the absence of acoustic stimulation), it may affect the NMDA ( Nmethyl-D-aspartate)receptors, but the exact mechanism is still unclear. [31], [32]

In the present study, we did not observed an association between the polymorphic
genotype of IL-1 (rs1143634) and hearing loss associated with history of occupational noise
exposure. Although, the interleukin 1α gene polymorphism (-889 C/T) has been associated
with sudden sensorineural hearing loss and Ménière`s Disease.

[33]

It is noteworthy that, the

same study found no association between IL-1 (-511 C/T) gene polymorphism and sudden
sensorial hearing loss.
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Table 1. General characteristics and allele/genotypes frequencies among Brazilian elderly
(n=363)
Characteristics

n

%

Male

125

34.4

Female

238

65.6

White

219

60.3

No-White

144

39.7

Healthy control

71

19.5

Hearing Loss with history of occupational
noise-exposure
Hearing Loss without history of
occupational noise-exposure

99

27.3

193

53.2

182
62
119

50.1
17.1
32.8

182
181

50.1
49.9

483
243

66.5
33.5

Gender

Ethinicy

Groups

Genotypes
CC (wild-type homozygotes)
TT (mutant homozygotes)
CT (heterozygotes)
Grouped genotypes
T- (CC)
T+ (TT + CT)
Alleles
C Allele
T Allele
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Table 2. Association between the IL-1B + 3954 (rs1143634) genotypes frequencies and
hearing loss related of history of occupational noise exposure (n=363)
Groups

Healthy control
N (%)

Hearing Loss related of history of occupational
noise exposure
Yes

No

N (%)

N (%)

Genotypesa
CC

33 (18.1)

53 (29.1)

96 (52.7)

TT

12 (19.4)

15 (24.2)

35 (56.5)

CT

26 (21.8)

31 (26.1)

62 (52.1)

Grouped
genotypesb
T-

33 (18.1)

53 (29.1)

96 (52.7)

T+

38 (21.0)

46 (25.4)

97 (53.6)

2 = 1.176; p = 0.374
b 2
 = 0.849; p = 0.379
a
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CONCLUSÃO GERAL

Não foi verificada associação entre o polimorfismo no gene da IL-1β+3954
e a perda auditiva associado ao histórico de exposição ocupacional ao ruído. Deve-se
pesquisar as interações entre a ação desta interleucina com outras citocinas pró-inflamatórias
e anti-inflamatórias, assim como analisar outras regiões polimórficas neste gene como
também, em outros genes que codificam outras interleucinas.
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