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Introdução: A atresia biliar é uma doença que ocorre na infância e se caracteriza por completa obstrução de parte ou 
da totalidade das vias biliares extra-hepáticas devido a uma colangiopatia inflamatória progressiva. O TNF-α, IL-10 e 
a IL-6 são citocinas envolvidas na inflamação. Objetivos: Avaliar a concentração sérica de TNF-α, IL-6 e IL-10 em 

crianças com Atresia Biliar e controles saudáveis. Correlacionar eventuais associações das concentrações dos 
citocinas com a avaliação antropométrica e a gravidade da cirrose. Pacientes e Métodos: Foram analisados soros de 
53 crianças com idade de 3 a 211 meses e 33 controles pareados por sexo e idade. TNF-α, IL-6 e IL-10 foram 

quantificados por citometria de fluxo (kit BD Biosciences) Para avaliar a gravidade da doença foi utilizado o escore de 
Child-Pugh. Para avaliação antropométrica utilizou-se o escore-z dos índices Estatura para Idade (E/I) e Dobra 
Cutânea Tricipital para Idade (DCT/I). Para classificação os dados foram categorizados em 3 faixas: desnutrição 

(Escore-z < -2,00), eutrofia (Escore-z 1,99 a + 2,00) e excesso de peso (sobrepeso e obesidade) (Escore-z > 
+2,00). Resultados: Os valores de mediana e percentis (25-75) encontrados para o TNF-α foram de 0,21 pg/ml 
(0,13-0,44) versus 0,14 pg/ml (0,12-0,16) [p=0,007]. Para IL-6 os valores foram de 2,40 pg/ml (0,98-6,03) versus 
0,24 pg/ml (0,18-0,56) [p<0,001]. Para a IL-10 os valores foram de 0,65 pg/ml (0,36-1,79) versus 0,36 pg/ml 

(0,21-0,53) [p=0,004]. Considerando atrésicos e controles, respectivamente. Desnutrição foi encontrada em 15 
(28,8%) crianças versus 0 (0%) controles, eutrofia em 36 (69,2%) versus 33 (100%) controles e excesso de peso 
em 1 (1,9%) versus 0 (0%) controles.  Foi encontrada correlação entre a gravidade da doença (Child-Pugh) com IL-

6 (rs=0,454; p=0,001), IL-10 (rs=0,413; p=0,002), E/I (rs= -0,469; p<0,001) e DCT/I (rs= -0,426; p=0,002). 
Conclusão: As avaliações de TNF-α, IL-6 e IL-10 apresentaram-se significativamente aumentadas no grupo atrésicos 
quando comparados com os controles. Foi observada uma relação direta entre a gravidade da doença e as citocinas 

e uma relação inversa entre a E/I e DCT com a gravidade da doença. Corroborando com os dados da literatura, a 
quantificação de citocinas pode ser utilizada como preditivo da gravidade da doença. Palavra-chave: Citocinas; 
Atresia Biliar; Antropometria. Projeto 10-0474 
 




