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Resumo 
 
Gelmetti, A.P. Polimorfismo do receptor IgG FcγRIIa em pacientes com nefrite 
lúpica e glomerulopatias. São Paulo, 2004. 57p. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo  
 
 
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença auto-imune caracterizada pela 
deposição de imunocomplexos nos tecidos. O clareamento de imunocomplexos está 
comprometido no LES, contribuindo para a patogênese da nefrite lúpica. Os 
receptores Fcγ (FcγR) participam do clareamento dos imunocomplexos contendo 
IgG, pois se ligam à porção Fc desta molécula. O FcγRIIa é um receptor que tem dois 
alelos co-dominantemente expressos, o R131 e o H131, os quais diferem na sua 
eficiência em se ligar a subclasses de IgG. Células que expressam o homozigoto 
FcγRIIa-H/H131 são as únicas que se ligam  eficientemente a imunocomplexos 
contendo IgG2, enquanto as que expressam FcγRIIa-R/R131 o fazem de forma 
menos eficaz. Este polimorfismo tem sido descrito como fator de risco para nefrite 
lúpica, embora ainda haja controvérsias. O propósito do nosso estudo foi o de 
analisar, em uma população de nefrite lúpica e em outra de glomerulopatias 
primárias, a associação entre o genótipo FcγRIIa-R/R131 e a gravidade da doença 
renal na sua instalação (definida pelo momento da biópsia renal) e ao final do 
seguimento, bem como possíveis relações com aspectos histológicos renais. A 
genotipagem do receptor FcγRIIa foi realizada em 76 pacientes com nefrite lúpica e 
63 com glomerulopatias primárias através da extração do DNA genômico, seguido 
de reação de polimerização em cadeia (PCR) e nested  PCR, utilizando-se primers 
específicos. Os pacientes foram avaliados por parâmetros clínicos e laboratoriais.  
Setenta e um pacientes com nefrite lúpica realizaram biópsia renal, enquanto 5 que já 
se encontravam em hemodiálise não a realizaram. Pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, nefropatia da IgA e glomerulonefrite proliferativa mesangial 
foram agrupados como glomerulopatias proliferativas enquanto os com 
glomeruloesclerose segmentar e focal, glomerulopatia de lesões mínimas ou 
glomerulonefrite membranosa foram agrupados como glomerulopatias não 
proliferativas. O homozigoto FcγRIIa-R/R131 foi mais prevalente no grupo com 
nefrite lúpica (42,1% de R/R131 e 14,5% de H/H131) em relação ao grupo com 
glomerulopatias primárias (23,8% de R/R131 e 23,8% de H/H131), dado este 
estatisticamente significativo (p<0.05). Houve segregação do genótipo FcγRIIa-
R/R131 nos pacientes com nefrite lúpica quando comparados aos com 
glomerulopatias não proliferativas, mas não quando comparados aos com 
glomerulopatias proliferativas (p<0.05). Não houve diferença na distribuição 
genotípica do receptor FcγRIIa em relação a classe histológica de nefrite lúpica, 
tampouco em relação aos que evoluíram ou não para insuficiência renal (Pcr = 
1,4mg/dl ao final do seguimento). Um aumento na frequência do genótipo FcγRIIa-
R/R131 foi encontrado nos pacientes com nefrite lúpica apresentando níveis mais 
elevados de FAN (FAN>1/100) e consumo de complemento C3 (p<0,05), mas não 
naqueles com presença de anticorpos anti-dsDNA ou anti-fosfolípide (p>0,05). Estes 
achados sugerem que uma distribuição anormal dos genótipos do receptor FcγRIIa 
com predomínio do homozigoto R/R131 é um fator importante que pode influenciar 



 

o desenvolvimento de nefrite lúpica e de glomerulopatias proliferativas. O genótipo 
FcγRIIa-R/R131 também está relacionado com maior atividade lúpica (FAN>1/100 e 
consumo de C3) em pacientes brasileiros. 
 



 

Summary 
 

Gelmetti, A.P. Polymorphism of the FcγRIIa IgG receptor in lupus nephritis and 
glomerulopathy patients. São Paulo, 2004. 57p. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo 

 
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease characterized by 
tissue deposition of immune complexes. Immune complex clearance is impaired in 
SLE, contributing to the pathogenesis of lupus nephritis. Fcγ receptors (FcγR) 
participate in the clearance of the immune complexes containing immunoglobulin G, 
because they bind the Fc domain of this molecule. The FcγRIIa receptor has two co 
dominant alleles, R131 and H131. They differ in their efficiency to bind IgG 
subclasses. Cells expressing the homozygote FcγRIIa-H/H131 are the only ones, 
which bind efficiently immune complexes containing IgG2, whereas those 
expressing FcγRIIa-R/R131 do not. This polymorphism has been described as a risk 
factor for lupus nephritis. However, reports are still controversial. This study aims to 
establish the role of FcγRIIa polymorphism in the severity and prognosis of lupus 
nephritis compared to primary glomerulopathies, and whether it is related to 
histological findings or not. In 76 patients with lupus nephritis and 63 patients with 
primary glomerulopathies, genotyping of the FcγRIIa receptor was performed with 
standard PCR, followed by nested PCR using specific primers. The same patients 
were assessed according to clinical and laboratory patterns. Seventy-one patients 
with lupus nephritis underwent biopsy, while five did not since they were already 
under dialysis. Patients diagnosed as membranoproliferative glomerulonephritis, IgA 
glomerulonephritis and mesangial proliferative glomerulonephritis were grouped as 
proliferative glomerulopathies, while those with focal segmental glomerulosclerosis, 
membranous glomerulonephritis and minimal change disease were grouped as 
nonproliferative glomerulopathies. The homozygous FcγRIIa-R/R131 was more 
prevalent in lupus nephritis (42,1% being R/R131 and 14,5% H/H131) than in 
glomerulopathies (23,8% being R/R131 and 23,8% H/H131). These data were 
statistically significant (p<0.05). A segregation of the FcγRIIa-R/R131 genotype was 
found in patients with lupus nephritis compared to nonproliferative 
glomerulopathies, but not when compared to proliferative glomerulopathies (p<0.05). 
No relation was found between genotype distribution and histological class or renal 
insufficiency (end-study serum creatinine = 1.4 mg/dl). The genotype R/R131 was 
more prevalent in lupus nephritis patients presenting complement 3 (C3) 
consumption and higher antinuclear factor (ANF) titers, but not in those with anti-
double-stranded DNA or antiphospholipid antibodies (p>0.05). We concluded that a 
skewed distribution of the FcγRIIa genotypes with  R/R131 predominance may 
contribute to the development of lupus nephritis and proliferative glomerulopathy. In 
Brazilian patients, this polymorphism is also related to more intense lupus activity 
(ANF > 1/100 and C3 consumption). 
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Introdução 

 

 

Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença caracterizada pelo 

depósito tissular de complexos antígeno-anticorpo circulantes, levando à liberação de 

mediadores inflamatórios e influxo de células inflamatórias, e expressando-se 

clinicamente sob variadas formas, entre elas glomerulonefrite. 

O diagnóstico de LES é estabelecido pela presença de critérios clínicos e 

laboratoriais definidos pela American Rheumatism Association (ARA) 

modificada em 1982 (1) (Quadro 1). São necessários 4 critérios positivos para o 

diagnóstico de LES. 
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Quadro 1 – Critérios para LES revisados pela ARA, 1982 

Critérios 

Rash malar 

Rash discóide 

Fotossensibilidade 

Úlceras orais 

Artrites não deformantes 

Serosites (pleurites e pericardites) 

Doença renal (proteinúria persistente, hematúria, cilindros) 

Acometimento do Sistema Nervoso Central (convulsões ou psicoses) 

Acometimento hematológico (anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia) 

Alterações imunológicas (células LE, anticorpo anti-dsDNA, anticorpo anti-Sm ou  

                                          VDRL falso positivo)  

FAN positivo 

anti-dsDNA (anticorpo anti ácido desoxirribonucléico de hélice dupla), anti-Sm (anticorpo anti 
antígeno Smith), VDRL (Venereal Disease Research Laboratories), FAN (fator anti-nuclear) 

 

 

A prevalência do LES na população varia de 14,6 a 50,8 casos por 100.000 

habitantes, acometendo principalmente mulheres jovens (2). Há maior incidência na 

população negra, em pacientes que apresentam certos haplotipos do sistema HLA 

(antígeno do complexo maior de histocompatibilidade), nos indivíduos da mesma 

família, e naqueles com deficiência congênita de complemento, sugerindo a 

participação de fatores genéticos. 

  A nefrite lúpica pode estar presente em 50 a 75% dos casos, podendo acometer 

glomérulos, túbulos, vasos e interstício. O diagnóstico é feito através da presença de 

proteinúria maior que 500 mg em 24 horas ou pela presença de hematúria. A 
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classificação da nefrite lúpica, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) – 

modificada em 1995, baseia-se nos achados histológicos de microscopia óptica, 

microscopia eletrônica e imunofluorescência de fragmentos de biópsia renal (Quadro 2) 

(3). 

 

Quadro 2 – Classificação da nefrite lúpica de acordo com a OMS, 1995 

Classe Histologia 

 I Glomérulo normal à MO, mas com depósitos na IF 

 II Alterações mesangiais puras 

a) MO normal, depósitos mesangiais à IF ou à ME 

b) Hipercelularidade mesangial e depósitos à IF ou à ME 

 III Glomerulonefrite segmentar e focal 

a) Lesões ativas necrosantes 

b) Lesões ativas e esclerosantes 

c) Lesões esclerosantes 

 IV Glomerulonefrite difusa (mesangial grave, proliferação endocapilar ou 

mesangiocapilar e/ou depósitos subendoteliais extensos) 

a) Sem lesões segmentares 

b) Com lesões ativas necrosantes 

c) Com lesões ativas e esclerosantes 

d) Com lesões esclerosantes 

     V Glomerulonefrite membranosa 

a) Glomerulonefrite membranosa pura 

b) Associada a lesões da classe II (a ou b) 

     VI Glomerulonefrite esclerosante avançada 

MO (microscopia óptica); IF (imunofluorescência); ME (microscopia eletrônica) 
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A etiologia do LES ainda é desconhecida. É bem conhecida, no entanto, a 

estimulação policlonal dos linfócitos B que se tornam hiper-ativos por defeito 

intrínseco dos mesmos ou por alteração nas funções reguladoras dos linfócitos T (4), 

ocorrendo uma síntese aumentada de imunoglobulinas, particularmente as IgGs (5).  

As imunoglobulinas complexadas a antígenos, conhecidos (nucleossomos) ou 

não,  formarão imunocomplexos. Níveis plasmáticos elevados de imunocomplexos 

circulantes predispõem à sua deposição nos tecidos, além da formação “in situ” dos 

mesmos (6). Uma vez depositados em glomérulos, haverá ativação do sistema 

complemento e conseqüente envolvimento da cascata da coagulação, infiltração de 

leucócitos, e liberação de citocinas e enzimas proteolíticas, desencadeando resposta 

inflamatória tecidual e síntese aumentada de matriz extracelular (7).   

Anticorpos da classe IgG parecem ser relevantes na patogênese da nefrite 

lúpica, pois alguns relatos demonstram uma estreita relação entre níveis de IgG anti-

dsDNA e índices de atividade histológica nesses pacientes (8). Ainda nesta linha de 

raciocínio,  Bootsma et al. relatam na maioria dos seus pacientes que a recidiva é 

precedida por um aumento significativo de IgG anti-dsDNA (9). Também é 

conhecido que a IgG é a imunoglobulina predominante no glomérulo de pacientes 

com nefrite lúpica e que a severidade da nefrite se correlaciona com a quantidade de 

IgG glomerular (10).  

Com relação às subclasses de IgGs, quatro são conhecidas: IgG1, IgG2, IgG3 

e IgG4, que diferem entre si estruturalmente e por suas propriedades biológicas, 

como mostra o Quadro 3 (11). 
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Quadro 3: Propriedades físico-químicas e biológicas das IgGs e suas subclasses 

Características IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 

Peso Molecular (kDa) 146 146 165 146 

Número de resíduos 15 12 62 12 

Concentração sérica (mg/ml) 9 3 1 0,5 

% IgG total 65 23 8 4 

Meia-vida (dias) 21 20 7 21 

Fixação de complemento ++ + +++ - 

 

Dentre as subclasses de IgG, há predomínio de IgG1 e IgG2 séricas em 

pacientes com atividade lúpica renal, como já demonstrado por alguns autores 

(12,13). Já com relação ao imune depósito em glomérulos na nefrite lúpica, os 

achados são menos uniformes, pois enquanto alguns autores mostram predomínio de 

IgG1 e IgG2 (14), outros relatam um predomínio de IgG2 e/ou IgG3 (15,16). Porém, 

mesmo havendo discordância, a subclasse de IgG dominante na circulação não é 

necessariamente a que se encontra mais depositada no rim. 

Os imunocomplexos circulantes são removidos através do sistema 

complemento e de receptores que se ligam à porção Fc de imunoglobulina G, os 

FcγR. A eficiência com a qual o sistema mononuclear fagocitário remove tais 

imunocomplexos depende da capacidade funcional destes receptores. A capacidade 

para ligar-se ao FcγR e ativar complemento varia entre as subclasses de IgG.  

O clareamento de imunocomplexos circulantes em pacientes com LES está 

comprometido, como demonstrado por Frank et al. (17), participando na sua 

deposição e subseqüente inflamação de órgãos e tecidos. Um dos mecanismos 
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envolvidos na disfunção da remoção destes imunocomplexos se dá pela menor 

expressão dos receptores Fcγ encontrada no LES (18). Outro mecanismo proposto 

seria uma capacidade de fagocitose diminuída, relacionada a variantes alélicas dos 

receptores Fcγ, os chamados polimorfismos (19). 

 

 

Receptores Fcγ 

 

Os receptores Fcγ são glicoproteínas ligadas à membrana celular, específicos 

para os isotipos IgG de imunoglobulinas e expressos em células da linhagem 

hematopoiética, principalmente. Estes receptores são codificados por genes 

pertencentes à superfamília das Imunoglobulinas que estão localizados no braço 

longo do cromossomo 1, na banda q23-24 (20).  

São conhecidas três classes de receptores Fcγ: FcγRI (CD64), FcγRII (CD32) 

e FcγRIII (CD16), que diferem entre si quanto ao seu peso molecular, distribuição 

nas células, capacidade de ligação a diferentes subclasses de IgG, e capacidade de 

desencadear sinais intracelulares. Os FcγRs possuem dois (no caso dos receptores 

FcγRII e FcγRIII) ou três (no caso do FcγRI) domínios extracelulares, uma região 

transmembrana, e um prolongamento citoplasmático de tamanho variável (Fig.1). 

Cada classe contém vários membros codificados por genes distintos, havendo 

também variantes alélicas que desempenham diferentes capacidades quanto à sua 

função, sendo denominadas polimorfismos. 
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Fig. 1 – Estrutura molecular dos receptores Fcγ 

 

Algumas características gerais e distribuição dessas classes de receptores 

encontram-se nos quadros 4, 5 e 6 (21,22). 

 

Quadro 4: Características gerais dos Receptores FcγRs 

Receptor Peso molecular 
(kDa) 

CD Afinidade IgG 
monomérica 

Ligação a 
subclasses IgG 

FcγRI 72 CD64 Alta 3>1>4>>>2 

FcγRII 40 CD32 Baixa 3>1=2>>>4 

FcγRIII 50-80 CD16 Média e Baixa 1=3>>>2=4 
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Quadro 5 : Isoformas dos receptores FcγRs 

Receptor Genes  Isoformas 

FcγRI A, B, C a1, a2, b1, b2, c 

FcγRII A, B, C a1, a2, b1, b2, b3, c 

FcγRIII A, B a, b 

 

 

Quadro 6: Distribuição celular dos receptores FcγRs 

Receptor Sangue periférico Tecidos 

FcγRI Monócitos, neutrófilos (via IFN-γ) Macrófagos 

FcγRII Monócitos, neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos, linfócitos B, plaquetas 

Macrófagos, células de 
Langerhans, células 
endoteliais, células 
dendríticas 

FcγRIII Sub-populações de células T e monócitos, 
eosinófilos, células Natural Killer, 
neutrófilos (FcRIIIb) 

Macrófagos, células 
mesangiais, trofoblastos 
(placenta) 

IFN-γ - Interferon γ 

 

A IgG na forma de imunocomplexos liga-se então ao receptor FcγR, dando 

início a um processo biológico que se manifesta por uma resposta metabólica que 

pode ser de ativação ou de inibição da célula. Desta forma, duas classes de receptores 

são categorizadas – os receptores de ativação, caracterizados pela presença da porção 

ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motif) na região citoplasmática do 

receptor e os receptores de inibição, caracterizados pela presença da porção ITIM 

(immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif). As duas categorias de receptores 

geralmente estão co-expressas na mesma célula e irão modular a resposta celular. 
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A ligação do receptor ao imunocomplexo no domínio extracelular 

desencadeia a fosforilação da  porção ITAM por membros da família src quinase e o 

conseqüente recrutamento de moléculas sinalizadoras contendo SH2, que se ligam à 

porção ITAM fosforilada. Dependendo do tipo de célula ativada pelo receptor FcγR, 

diferentes quinases estão envolvidas nestas vias sinalizadoras. O evento final é a 

produção de IP3 (trifosfato de inositol) e mobilização sustentada de cálcio 

intracelular dos estoques intracelulares, além de influxo de cálcio do extra para o 

intracelular. Como efeito final, a ativação dos receptores FcγRs poderá resultar em 

degranulação, fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC), 

transcrição de genes para citocinas ou influxo de mediadores inflamatórios. Por outro 

lado, quando um receptor de inibição interage com o imunocomplexo, a resposta 

celular será de inibição. Assim, a fosforilação da porção ITIM impedirá a produção 

de IP3, com conseqüente bloqueio do influxo de cálcio intracelular. Os eventos 

cálcio-dependentes citados acima, como degranulação, fagocitose, ADCC, e influxo 

de mediadores inflamatórios e citocinas, serão então bloqueados. Os receptores 

FcγRI, FcγRIIa, FcγRIIIa  e FcγRIIIb são receptores de ativação, enquanto o FcγRIIb 

é um receptor de inibição (23). A representação esquemática da ativação e inibição 

celular pós-receptor encontra-se nas figuras 2, 3 e 4. 
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Fig. 2 - Representação esquemática de receptores de ativação e inibição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Ativação celular desencadeada por fosforilação do FcγR-ITAM 
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Fig. 4 – Ativação celular inibida por FcγR-ITIM 

 

 

Receptor FcγRI 

 

O receptor FcγRI, que está presente em monócitos, macrófagos e pode ser 

induzido em neutrófilos via IFN-γ,  é o único que tem habilidade de ligar-se à IgG 

monomérica. Ele possui alta afinidade para IgG1 e IgG3 e está envolvido na 

fagocitose em processos imunes, na geração de radicais superóxido, na ADCC e no 

desencadeamento da liberação de citocinas, tais como TNF-α (Fator de necrose 

tumoral α)  e IL-6 (Interleucina 6). O FcγRI não possui polimorfismo estrutural ou 

funcional conhecido, com exceção de alguns membros de uma família belga, onde 

quatro indivíduos não apresentavam FcγRI em monócitos  (21). 
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Receptor FcγRII 

 

O receptor FcγRII é o mais amplamente expresso de todos os FcγR e está 

presente em fagócitos mononucleares, neutrófilos e plaquetas, além de células de 

Langerhans e células endoteliais. Possui baixa afinidade para IgG monomérica, 

ligando-se apenas a imunocomplexos. O FcγRII é codificado por três diferentes 

genes (FcγRIIA, FcγRIIB e FcγRIIC) gerando recombinações alternativas que 

resultam em seis isoformas diferentes (FcγRIIa1, a2; FcγRIIb1, b2, b3; e FcγRIIc). 

Estes produtos são semelhantes entre si, diferindo apenas em sua região 

citoplasmática ou em seu peptídeo sinalizador, o que determina a função efetora dos 

mesmos. Existem evidências que o FcγRII é capaz de mediar geração de superóxido, 

morte de células tumorais, lise de eritrócitos e fagocitose de complexos imunes 

grandes, além de desencadear a liberação de citocinas. Proteínas desta classe de 

receptor têm uma região extracelular similar com aproximadamente 180 aminoácidos 

(que contém dois domínios Ig-like), um domínio transmembrana e um domínio 

intracitoplasmático que varia no comprimento de 44 a 76 aminoácidos (21).  

É descrito um polimorfismo do receptor FcγRIIa1 com expressão clínica 

importante,  em que ocorre uma substituição nucleotídica de adenosina (A) por 

guanidina (G) na posição 494 no exon 4. Essa alteração ocorre no gene que codifica 

a síntese do segundo domínio extracelular da proteína, gerando uma mudança de 

aminoácido. Quando houver a base adenosina, o aminoácido gerado será a histidina 

(H) na posição 131, conferindo uma ligação mais eficiente do FcγRIIa a IgG2 em 

contraponto à ligação pouco eficiente deste receptor à imunoglobulina quando o 

aminoácido presente é a arginina (R), gerado pela presença da base guanidina. 
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O FcγRIIa-H/H131 é o único receptor de IgG humana que se liga a IgG2 com 

alta afinidade, enquanto o FcγRIIa-R/R131 o faz com baixa eficiência, e o 

heterozigoto FcγRIIa-R/H131 tem afinidade intermediária. Há um segundo 

polimorfismo nesse receptor localizado no primeiro domínio na posição 27, em que 

ocorre uma substituição de glutamina por triptofano, porém trata-se de um 

polimorfismo não funcional (24), isto é, não há prejuízo na sua função (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Polimorfismo do receptor FcγRIIa 

 

Receptor FcγRIII 

 

O receptor FcγRIII é codificado por 2 genes, o FcγRIIIA e o FcγRIIIB, que 

são expressos em diferentes tipos de células. Esta classe de receptor possui duas 

isoformas, o FcγRIIIa e o FcγRIIIb. O FcγRIIIa é um receptor transmembrana 
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expresso em células NK (Natural Killer), monócitos e macrófagos, enquanto o 

FcγRIIIb é expresso exclusivamente em neutrófilos como um receptor ligado a 

fosfoinositol (GPI) (24). O FcγRIIIa é capaz de se ligar a IgG monomérica e é 

considerado um receptor de média afinidade; já o FcγRIIIb   não se liga a IgG 

monomérica, sendo um receptor de baixa afinidade. Ambos possuem alta 

especificidade para imunocomplexos contendo IgG1 e IgG3.  

Alguns polimorfismos do FcγRIII foram descritos. O FcγRIIIa apresenta duas 

variantes alélicas, F176 e V176 (também conhecido como F/V158), que diferem por 

um aminoácido na posição 176 no domínio extracelular (fenilalanina e valina, 

respectivamente). Comparados aos homozigotos F/F176, indivíduos V/V176 têm 

maior capacidade de ligação a IgG1 e IgG3. Um segundo polimorfismo do receptor 

FcγRIIIa ocorre, havendo uma substituição de leucina (L) por arginina (R) ou 

histidina (H), influenciando a capacidade de ligação à IgG humana. O FcγRIIIb 

também possui duas formas alélicas, o NA1 e o NA2, que diferem por quatro 

aminoácidos. Os neutrófilos dos indivíduos homozigotos para NA2 têm menor 

capacidade fagocitária comparados aos NA1 (24). 

 

 

Receptores e genética  

 

Em estudos genéticos, observou-se variação na freqüência do polimorfismo 

dos receptores e particularmente do receptor FcγRIIa nos diferentes grupos étnicos. 

Assim, Kuwano et al. estudaram populações indígenas brasileiras do sul da 

Amazônia (kayapós) e mostraram maior frequência do genótipo FcγRIIa-R/R131 em 
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comparação a doadores de sangue de um grande centro urbano como São Paulo (25). 

Já Osborne et al. verificaram uma maior freqüência do genótipo FcγRIIa-H/H131 em 

indivíduos japoneses e chineses (respectivamente 61 e 50%), quando comparados aos 

voluntários brancos (23%) e indianos (13%) (26). 

 

 

Receptores e doenças auto-imunes 

 

Por conferirem variabilidade na capacidade de clareamento dos 

imunocomplexos, a presença de polimorfismos tem sido avaliada em pacientes com 

doenças auto-imunes, buscando-se um possível genótipo protetor ou não para a 

instalação da doença bem como para o seu prognóstico. Seguindo essa linha, estudo 

em pacientes com vasculite ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibody) 

relacionada mostrou maior frequência do alelo FcγRIIa-R131 naqueles com 

creatinina sérica elevada e que desenvolveram insuficiência renal (27). Djistelbloem 

et al., em pacientes portadores de  Doença de Wegener, relacionaram o genótipo 

FcγRIIa-R/R131 à maior recidiva da doença em 5 anos (28). Com isso, em algumas 

situações clínicas, há indícios de um genótipo “não protetor” para instalação de 

doença mais grave ou mesmo de pior prognóstico. 
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Receptores e LES 

 

Com relação ao polimorfismo dos receptores FcγRIIa em pacientes lúpicos, 

os resultados são ainda controversos. Embora a maioria dos autores tenha encontrado 

relação do alelo FcγRIIa-R131 com essa patologia (29,30,31), outros não 

confirmaram esses resultados (32,33,34). Isto se deve em parte ao papel da raça na 

expressão destes receptores, dificultando as comparações. No entanto, parece haver 

relação entre susceptibilidade para o LES e o polimorfismo do receptor FcγRIIa. 

Assim, estudo de meta-análise mostrou a associação do homozigoto FcγRIIa-R/R131 

com risco 1,3 vezes maior para o desenvolvimento de LES, ao mesmo tempo em que 

não conseguiu definir uma possível associação com nefrite lúpica (35).  

Alguns trabalhos, no entanto, associam o genótipo do receptor FcγRIIa com a 

gravidade da doença lúpica. Manger et al. (36), estudando população branca 

européia, notaram maior frequência do genótipo FcγRIIa-R/R131 nos pacientes 

lúpicos com proteinúria ou anemia hemolítica e também naqueles com maior 

frequência de positividade de marcadores sorológicos como anti-RNP nuclear 

(anticorpo anti-ribonucleoproteína) e baixos C3 e C4, sugerindo que o polimorfismo 

do receptor FcγRIIa constitui um fator adicional que influi em algumas 

manifestações clínicas da doença, porém não representa um risco genético à 

ocorrência do LES. O mesmo autor confirmou posteriormente esses dados estudando 

os receptores FcγRIIa, IIIa, e IIIb na população lúpica alemã e concluiu que os três 

receptores citados influenciam manifestações clínicas e o curso da doença, mas não 

constituem risco genético para a ocorrência do LES, acentuando-se esta correlação 
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quando o genótipo duplo negativo ou triplo negativo está presente.  Dentre as 

manifestações clínicas citadas, encontram-se maior freqüência de nefrite (63% versus 

33%), proteinúria (58% versus 11%), anemia (84% versus 55%) e a presença de 

anticorpo anti-cardiolipina (63% versus 22%), além de incidência desses sintomas 

clínicos numa faixa etária mais precoce (37). 

Outros autores, agora estudando nefrite lúpica em população branca européia, 

mostraram uma associação do homozigoto FcγRIIa-R/R131 quando comparado a 

controles normais, sugerindo seu envolvimento na patogênese da lesão (38). Ainda 

em populações brancas, especificamente espanhola, Zuñiga et al. (29) mostraram 

uma diminuição significativa de FcγRIIa-H/H131 e FcγRIIIa-V/V176 em nefrite 

lúpica. Outro trabalho demonstrou aumento significativo da frequência do alelo R131 

somente no subgrupo onde foi detectado anticorpo anti-C1q e no subgrupo com 

nefrite, não sendo demonstrado aumento no grupo de lúpicos como um todo (39). 

Esse último trabalho discute a possibilidade de o alelo R131 estar associado a um 

subgrupo de nefríticos num universo de lúpicos, associando-se a esse dado o fato de 

anticorpos anti-C1q serem predominantemente da subclasse IgG2. 

Estudos em populações não brancas como orientais chineses e malaios e 

posteriormente em japoneses relatam mais constantemente ausência de associação do 

polimorfismo do receptor FcγRIIa com nefrite lúpica e/ou parâmetros clínicos de 

LES (33,30). No entanto, foi descrito em pacientes lúpicos coreanos que o alelo 

FcγRIIa-R131 era fator preditivo importante de nefrite lúpica comparado a pacientes 

lúpicos sem nefrite (40). Já estudo em populações de afro-americanos, que se 

caracterizam por apresentarem LES e nefrite lúpica mais graves, mostra uma 

associação do genótipo FcγRIIa-R/R131 com LES (41). 
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Por outro lado, Zuñiga et al. (42), estudando a relação entre os genótipos e a 

composição dos imuno depósitos renais, mostraram que o genótipo FcγRIIa-R/R131 

pode contribuir para uma deficiente remoção de imunocomplexos circulantes e 

desencadeamento de atividade fagocitária com liberação de mediadores inflamatórios 

glomerulares sem, no entanto, mostrar associação entre esses genótipos e as formas 

histológicas de nefrite lúpica proliferativas e não proliferativas. 

Em nosso meio, onde a população é altamente miscigenada, Bazílio et al. 

demonstraram uma relação significativa entre a freqüência do homozigoto FcγRIIa-

R/R131 e a presença de nefrite lúpica quando comparada a controles normais (43), e 

uma relação de significância estatística limítrofe entre tal genótipo e LES sem 

nefrite. Neste mesmo estudo os autores encontraram sugestão de associação, porém 

estatisticamente não significativa, do genótipo FcγRIIa-R/R131 com maior gravidade 

e número de surtos de nefrite lúpica. 

Com relação ao receptor FcγRIIIa, Wu et al. observaram forte associação 

entre o alelo FcγRIIIa-F176 e LES, especialmente nos pacientes com nefrite (44). Já 

um estudo de meta-análise concluiu que o polimorfismo do mesmo teria impacto 

significativo no desenvolvimento de nefrite lúpica, contribuindo com risco 1,2 vezes 

maior de desenvolvimento de doença renal em pacientes lúpicos, mas não na 

susceptibilidade ao LES sem nefrite (45). 

Outros polimorfismos (FcγRIIIb-NA1 e NA2) e o recentemente descrito 

FcγRIIb-I/T232 precisam ser mais estudados. Quanto a este último, Kyogoku et al. 

demonstraram associação do FcγRIIb-T/T232 e FcγRIIIa-176F/F com 

susceptibilidade ao LES (46).         
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Objetivos 

 

 

O propósito do nosso estudo foi o de analisar, em uma população de nefrite 

lúpica e de glomerulopatias primárias, a associação entre o genótipo FcγRIIa-R/R131 

e a gravidade da doença renal na sua instalação (definida pelo momento da biópsia 

renal) e ao final do seguimento, bem como possíveis relações com aspectos 

histológicos renais. 
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Casuística e Métodos 

 

 

  Foram estudados setenta e seis pacientes lúpicos, definidos pelos critérios 

revisados do Colégio Americano de Reumatologia de 1982 (1), em seguimento 

regular no Ambulatório da Unidade de Nefrologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de São Paulo (FMUSP) ou em Centros de Hemodiálise na 

cidade de São Paulo.  

 Os pacientes lúpicos foram divididos em três grupos étnicos pré-definidos: 

caucasianos brasileiros (n = 62), afro-sul americanos (n = 12) e orientais (n = 2). 

Setenta e um pacientes apresentavam diagnóstico histopatológico de nefrite lúpica 

segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) (3), avaliados pelo 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas como parte da investigação 

clínica de rotina, enquanto cinco que já se encontravam em tratamento dialítico no 

início do trabalho não realizaram biópsia renal. 

A distribuição dos pacientes quanto às classes histopatológicas de nefrite lúpica 

foi a seguinte: 42 (55,3%) com glomerulonefrite proliferativa difusa (classe IV), 28 

(36,8%) com glomerulonefrite membranosa (classe V), 1 (1,3%) com glomerulonefrite 

cronificada (classe VI) e 5 (6,6%) pacientes sem diagnóstico histológico. 
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Os pacientes em seguimento na Unidade de Nefrologia do Hospital das 

Clínicas foram avaliados através de parâmetros clínico-laboratoriais com retornos 

ambulatoriais regulares definidos pelo médico que os assistia, e tratados com 

imunossupressão convencional seguindo critérios clínico-laboratoriais de avaliação 

de atividade da doença. Os esquemas terapêuticos mais comumente utilizados foram 

administração oral ou endovenosa de corticóide e administração endovenosa de 

ciclofosfamida obedecendo a critérios usados na Unidade de Nefrologia do Hospital 

das Clínicas, adaptados do tratamento preconizado por Steinberg et al. (47), segundo 

protocolo do NIH (National Institute of Health- USA). 

Avaliações laboratoriais com dosagens séricas de creatinina, complemento, 

FAN, anti-dsDNA, hemograma, proteínas totais e frações, anticorpo anti-fosfolípide, 

anticorpo anti-cardiolipina, além de proteinúria e Urina I foram realizadas 

periodicamente. Foram excluídos pacientes diabéticos, e os portadores de sorologia 

positiva para Hepatite B, C ou HIV. 

      Os dados clínicos e laboratoriais foram resgatados do prontuário dos 

pacientes, sendo considerados dados iniciais aqueles próximos ao momento da 

biópsia renal e dados finais os da data do último seguimento até junho de 2003. O 

tempo de seguimento dos pacientes variou de seis meses a dez anos. A função renal 

foi avaliada pela dosagem sérica de creatinina, sendo definidos os pacientes com 

insuficiência renal aqueles com creatinina acima de 1,4mg/dl. Não foi possível 

localizar alguns dados laboratoriais iniciais daqueles pacientes já em tratamento 

dialítico em unidades fora do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

Como grupo controle foram incluídos sessenta e três pacientes com 

glomerulopatias primárias, também em seguimento no Ambulatório da Unidade de 
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Nefrologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. A distribuição destes pacientes 

quanto ao diagnóstico histopatológico foi: 22 (34,9%) com glomerulonefrite 

membranosa, 17 (27%) com glomeruloesclerose segmentar e focal, 10 (15,9%) com 

nefropatia da IgA, 6 (9,5%) com glomerulonefrite membranoproliferativa, 5 (7,9%) 

com glomerulopatia de lesões mínimas  e 3 (4,8%) com glomerulonefrite 

proliferativa mesangial. Para efeito de comparações agrupamos as glomerulopatias 

em proliferativas (glomerulonefrite membranoproliferativa, glomerulonefrite 

mesangial e a nefropatia da IgA) e não proliferativas (glomeruloesclerose segmentar 

e focal, glomerulonefrite membranosa e glomerulopatia de lesões mínimas). A 

exemplo do grupo de portadores de nefrite lúpica, também nos glomerulopatas foram 

excluídos os pacientes portadores de sorologia positiva para vírus B, C ou HIV, 

assim como pacientes diabéticos. Os dados clínico-laboratoriais e de biópsia renal 

foram coletados de seus prontuários como descrito para o grupo com nefrite lúpica. 

O protocolo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

FMUSP e os pacientes deram seu consentimento mediante informações prévias. 

  As características dos grupos encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Características clínico-laboratoriais  

 Nefrite Lúpica Glomerulopatias 

Idade (anos) 27,92 ± 9,64 36,76 ± 13,64* 

Sexo 68F : 8M 35F : 28M* 

Creatinina inicial (mg/dl) 2,10 ± 2,02 1,27 ± 0,79* 

Creatinina final (mg/dl) 2,45 ± 2,57 1,80 ± 1,97 

Proteinúria inicial (g/24 h) 5,77 ± 6,80 5,11 ± 5,25 

Proteinúria final (g/24 h)  1,33 ± 1,33 2,24 ± 2,62* 

Tempo de seguimento (meses) 34,37 ± 31,36 54,13 ± 34,46* 

Teste t   * p<0,05   Média ± desvio padrão 
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Análise do polimorfismo do FcγRIIa por PCR genômico   

 

     Amostras de sangue total periférico (3 ml) foram colhidas em seringas com 

EDTA e o DNA genômico foi extraído através do GFX™ Genomic Blood DNA 

Purification Kit (Amersham Pharmacia Biotech). Um fragmento de 1 kilobase do 

gene FcγRIIa, contendo o exon 4 e partes do exon 5 separados por um intron, foi 

amplificada  através de PCR, por meio de primers específicos: P63 5’(Fw) 

CAAGCCTCTGGTCAAGGTC–3’ e RII anti-sense 5’(Rev) 

CAATGACCACAGCCACAATG–3’, ambos já descritos por Song et al.(40). O 

exon 4 codifica o domínio extracelular do FcγRIIa, que contém o polimorfismo 

funcional resultante da substituição de uma base (A por G) no nucleotídeo da 

posição 494. Essa primeira reação foi realizada com a adição de aproximadamente 

100ng de DNA genômico em um volume de reação de 25µl, contendo 2,5µl de  

tampão de PCR (10x), 0,75µl de MgCl2 (50mM), 0,5µl de mistura de nucleotídeos 

(dNTP) (100µM), 0,5µl de cada primer (P63 e RII) (10pmol/µl) e 0,25µl de Taq 

polymerase (Invitrogen®) (5UI/µl). A reação de PCR foi realizada num 

termociclador Biometra TPersonal 48 com as seguintes condições: 94ºC por 3 min; 

29 ciclos de 94ºC por 3 minutos, 94ºC por 30 segundos, 55ºC por 1 min, 72ºC por 40 

segundos e finalmente 72ºC por 5 minutos. 

      O produto obtido dessa PCR inicial foi submetido à nested PCR, com a 

utilização dos seguintes primers: 494A  5’(Fw) AAATCCCAGAAATTCTCCCA-3’, 

494G 5’(Fw) AAATCCCAGAAATTCTCCCG-3’ e P52 anti-sense 5’(Rev) 

GAAGAGCTGCCCATGCTG-3’. Os dois primeiros primers conferem a 

especificidade necessária para a determinação do polimorfismo, uma vez que 
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diferem entre si por uma base (A para o alelo H131 e G para o alelo R131). Essa 

segunda reação continha 1µl do produto obtido na primeira reação de PCR, 2,5µl de 

tampão de PCR (10x), 0,7µl de MgCl2 (50mM), 0,5µl de mistura de nucleotídeos 

(dNTP) (100µM), 0,5µl de cada primer (P52 e 494A na PCR-2 e  P52 e 494G na 

PCR-3) (10pmol/µl), além de 0,25µl de Taq polymerase (Invitrogen®) (5UI/µl). O 

volume total de reação foi 25µl. As condições para a nested PCR foram: 94ºC por 3 

minutos; 10 ciclos de  94ºC por 30 segundos, 62ºC por 1 minuto, 72ºC por 40 

segundos e ao fim, 72ºC por 5 minutos.  

      Os produtos amplificados tanto da PCR quanto da nested PCR foram 

analisados por eletroforese em gel contendo 1,2% agarose e brometo de etídio e 

fotodocumentados no aparelho Biometra com o software Biodocanalyse. 

      Para ajustarmos as reações foram utilizados plasmídeos clonados, 

gentilmente fornecidos pelo Dr. Jan G. J. van de Winkel do Departamento de 

Imunologia da University Medical Center Utrecht, na Holanda. 

 Representação esquemática da amplificação do polimorfismo seguida dos 

plasmídeos amplificados por PCR e nested PCR encontram-se na Figura 6. 

Exemplos de produtos de DNA amplificados a partir de pacientes encontram-se na 

Figura 7.   
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Fig. 6 – (A) Representação esquemática da amplificação por PCR e nested PCR do 
polimorfismo do receptor FcγRIIa. (B) Plasmídeos amplificados por PCR, seguido 
de nested PCR em gel de agarose a 1,2% para ilustrar o polimorfismo. MM – 
Marcador molecular, HH – homozigoto para H131, HR – heterozigoto e RR – 
homozigoto para R131. 

EXON 4 EXON 5

494A P52

  1Kb 

PCR1 

 PCR2
(nested) 

A. B.

 PCR 

 nested PCR

 494A (H) 

 

494G P52  PCR3
(nested) 

  nested PCR 

  494G (R) 

II-3 P63 

 MM HH HR RR 

  989bp

  909bp
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Fig. 7. Análise do produto de DNA amplificado de 6 pacientes com nefrite lúpica 
através da técnica de PCR e nested PCR utilizando-se primers específicos para 
FcγRIIa-H131 (494A) ou FcγRIIa-R131 (494G) em eletroforese em gel de agarose 
demonstrando as possíveis combinações (H/R131, H/H131, R/R131, H/R131, 
H/H131, R/R131, respectivamente)    
 

        MM   1     2      3      4      5      6  H2O 

11000000ppbb  ––  

A 

G 

--  990099ppbb  
  
      
  
  

11000000ppbb  ––  --  990099ppbb  
  
      
  
  

Nested PCR  

PCR  

MM   1    2     3     4     5    6 H2O 

11000000ppbb  ––    --  998899ppbb  
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 Os dados categóricos foram descritos em freqüência absoluta (n) e freqüência 

relativa (%). Nas matrizes em que o desfecho era genotípico, utilizamos o teste qui 

quadrado (χ2) de tendência. Quando as matrizes eram quadráticas (2x2), utilizamos 

o χ2 com a correção de Yates.  

 As variáveis contínuas foram expressas na forma de média e desvio padrão da 

amostra. Quando comparadas duas amostras independentes, foi utilizado o teste t não 

pareado e quando comparados mais de dois grupos, utilizou-se ANOVA para 

medidas não repetidas com pós-teste de student Newman-Keuls. Quando 

comparados os pacientes na situação inicial versus final (estudo longitudinal) 

utilizamos o teste t de student pareado. 

  Foi considerado para todo o estudo risco α ≤ 5% (p ≤ 0,05). 
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 A distribuição do polimorfismo do receptor FcγRIIa foi analisada em 76 

pacientes com nefrite lúpica e comparada com os 63 pacientes glomerulopatas. Foi 

observada uma associação tanto do genótipo FcγRIIa-R/R131 quanto do alelo R131 

com nefrite lúpica em relação ao grupo de glomerulopatias (p < 0,05) (Tabela 2). 

Por outro lado, quando desdobramos a população das glomerulopatias em 

proliferativas e não proliferativas e comparamos a distribuição genotípica do 

receptor com a dos pacientes com nefrite lúpica, verificamos uma frequência maior 

do receptor FcγRIIa-R/R131 entre nefrite lúpica e glomerulopatias não proliferativas 

apenas (42,1% R/R131 e 14,5% H/H131 versus 20,5% R/R131 e 22,7% H/H131, 

respectivamente) não havendo diferença entre nefrite lúpica e glomerulopatias 

proliferativas (42,1% R/R131 e 14,5% H/H131 versus 31,6%, R/R131 e 26,3% 

H/H131, respectivamente) (Tabela 2). Encontramos esse mesmo comportamento na 

distribuição do alelo R131 (Tabela 2). 
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Tabela 2: Distribuição dos genótipos FcγRIIa e alelos em pacientes com nefrite 

lúpica (NL), glomerulopatias (GPs), glomerulopatias proliferativas (GPs prolifs) 

e glomerulopatias não proliferativas (GPs não prolifs) 

   Genótipo 

n (%) 

   Alelo  

 n R/R R/H H/H p¹ R131 H131 p² 

GPs 63 15 (23,8) 33 (52,4) 15 (23,8) <0.05 0.50 0.50 <0.05 

GPs 

prolifs 

19 6 (31,6) 8 (42,1) 5 (26,3) 0,22 0,53 0,47 0,27 

GPs 

não prolifs 

44 9 (20,5) 25 (56,8) 10 (22,7) <0.05 0,49 0,51 <0.05 

Nefrite lúpica 76 32 (42,1) 33 (43,4) 11 (14,5)  0.64 0.36  

¹ χ2 de tendência (vs nefrite lúpica) 
² χ2 com correção de Yates (vs nefrite lúpica) 

 

Com relação à histologia, a análise da distribuição do genótipo do receptor 

FcγRIIa em relação às classes de nefrite lúpica IV e V  não mostrou diferença 

estatisticamente significativa entre as duas classes (42,9% R/R131 e 19% H/H131 vs 

39,3% R/R131 e 3,6% H/H131, respectivamente) (Tabela 3).  

 
Tabela 3: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e classes histológicas 

de NL 

   Genótipo 

n (%) 

  

 n R/R R/H H/H p¹ 

Classe IV 42 18 (42,9) 16 (38,1) 8 (19)  

Classe V 28 11 (39,3) 16 (57,1) 1 (3,6) 0,47 

  ¹ χ2 de tendência 
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Também não se observou diferente prevalência do  genótipo FcγRIIa-R/R131 

em relação à presença ou ausência de crescentes  (48,7% R/R131 e 17,9% H/H131 

vs 31,2% R/R131 e 9,4% H/H131, respectivamente) (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e presença de 

crescentes  

   Genótipo 
n (%) 

  

 n R/R R/H H/H p¹ 

Crescentes presentes 39 19 (48,7) 13 (33,4) 7 (17,9)  

Crescentes ausentes 32 10 (31,2) 19 (59,4) 3 (9,4) 0,29 

¹ χ2 de tendência 

 

 Com relação aos parâmetros clínicos funcionais dos pacientes lúpicos, 

agrupados quanto aos seus genótipos, não houve diferença significativa quanto a 

dados epidemiológicos ou de proteinúria e creatinina inicial e final (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e características 

clínico-laboratoriais na nefrite lúpica 

 R/R R/H H/H 

Idade (anos) 25,70 ± 9,02 30,56 ±10,44  26,91 ±7,70  

Sexo 28F : 4M 30F : 3M 10F : 1M 

Creatinina inicial (mg/dl) 1,88 ± 1,86 2,11 ± 1,97 2,70 ± 2,67 

Creatinina final (mg/dl) 2,55 ± 2,62 2,06 ± 2,40 3,34 ± 2,91 

Proteinúria inicial (g/24h) 5,69 ± 5,63 6,22 ± 5,25 5,64 ± 2,71 

Proteinúria final (g/24h) 1,69 ± 1,35 1,01 ± 1,29 1,43 ± 1,25 

ANOVA    Média ± desvio padrão 
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A função renal dos pacientes com nefrite lúpica foi avaliada através da 

creatinina plasmática e consideramos com insuficiência renal aqueles com Pcr ≥ 1,4 

mg/dl. A distribuição dos pacientes quanto à insuficiência renal, assim definida, ao 

final do seguimento está na Tabela 6. Assim, de 76 pacientes estudados, 28 (36,8%) 

apresentaram insuficiência renal e não houve associação do genótipo FcγRIIa-

R/R131 com ou sem insuficiência renal ao final do seguimento (42,9% R/R131 e 

21,4% H/H131 vs 41,7% R/R131 e 10,4% H/H131).  

 

Tabela 6: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e insuficiência renal 

   Genótipo 
n (%) 

  

 n R/R R/H H/H p¹ 

Creatinina < 1,4mg/dl 48 20 (41,7) 23 (47,9) 5 (10,4)  

Creatinina ≥ 1,4mg/dl 28 12 (42,9) 10 (35,7) 6 (21,4) 0,34 

¹ χ2 de tendência 
 

 

Dentro deste mesmo grupo (76 pacientes), 18 evoluíram para perda renal e 

hemodiálise (23,6%). Comparando o grupo que evoluiu para hemodiálise com aquele 

que não evoluiu para hemodiálise, não houve associação entre seus genótipos e 

hemodiálise (44,5% R/R131 e 22,2% H/H131 vs 41,4% R/R131 e 12,1% H/H131, 

respectivamente) (Tabela 7). 
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Tabela 7: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e hemodiálise 

   Genótipo 
n (%) 

  

Hemodiálise n R/R R/H H/H p¹ 

Não 58 24 (41,4) 27 (46,5) 7 (12,1)  

Sim 18 8 (44,5) 6 (33,3) 4 (22,2) 0,14 

¹ χ2 de tendência 
 

 

 Portanto, apesar de termos uma expectativa de que o genótipo H/H131 tivesse 

um possível papel “protetor” em relação à função renal, esse fato não ocorreu. Não 

houve diferença estatisticamente significante das creatininas inicial ou final em 

relação à distribuição genotípica. Estudando no entanto a histologia, verificamos um 

maior achado de alterações vasculares trombóticas nos pacientes com genótipo 

FcγRIIa-H/H131 em relação aos pacientes que não apresentavam este achado 

histológico (50% H/H131 e 16,7% R/R131 vs 10,8% H/H131 e 43,1% R/R131, 

respectivamente) (Tabela 8). 

    

Tabela 8: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e presença de 

vasculite arterial em biópsia renal 

   Genótipo 
n (%) 

  

 n R/R R/H H/H p¹ 

Vasculite ausente 65 28 (43,1) 30 (46,1) 7 (10,8)  

Vasculite presente 6 1 (16,7) 2 (33,3) 3 (50) <0,05 

¹ χ2 de tendência 
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Estudando marcadores imunológicos dos pacientes com nefrite lúpica em 

relação ao genótipo, encontramos associação significante do FcγRIIa-R/R131 com 

FAN maior que 1/100 e C3 baixo, apontando para uma relação com marcador da 

doença (FAN) e atividade imunológica (C3). Por outro lado, não encontramos 

associação dos diferentes genótipos com a presença ou não de anticorpo anti-

fosfolípide (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e parâmetros de 

atividade lúpica 

Genótipos FAN>1/100 anti-DNA + C3 baixo anti-fosfolípide + 

R/R 23 (47,9%) 17 (47,2%) 23 (52,3%) 8 (38,1%) 

R/H 23 (47,9%) 17 (47,2%) 18 (40,9%) 10 (47,6%) 

H/H 2 (4,2%) 2 (5,6%) 3 (6,8%) 3 (14,3%) 

Significância *p < 0,05 p = 0,09 *p < 0,05 p = 0,89 

χ2 de tendência 
 
 
 
 É conhecida a relação entre o tratamento imunossupressor com a sobrevida 

renal e a do paciente lúpico. Assim, vários esquemas de imunossupressão são 

propostos como tratamento, porém em nosso meio temos usado o do NIH com 

algumas variantes adaptadas a cada paciente. Com a finalidade de avaliarmos se a 

intensidade da imunossupressão interferiu no desenlace final do paciente (função 

renal/hemodiálise), contabilizamos as doses de imunossupressores administradas aos 

pacientes em relação à distribuição genotípica. Não houve nenhuma relação entre 

doses de imunossupressores e genótipos (Tabela 10).  
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Tabela 10: Distribuição dos genótipos do receptor FcγRIIa e doses de 

imunossupressores 

 R/R R/H H/H 

Corticóide oral (mg/dia) 17,76 ± 8,45 22,68 ± 11,91  19,36 ± 9,64  

Metilprednisolona (mg) 2143 ± 2007 2000 ± 2026 1071 ± 2244 

Ciclofosfamida  (mg) 5034 ± 3539 4854 ± 4262 6057 ± 4034 

Tempo de seguimento (meses) 34,23 ± 33,85 42,25 ± 37,49 23,43 ± 18,07 

ANOVA      Média ± desvio padrão 
 
 
 



 

 

DISCUSSÃO 
 



Discussão 41 

 

 

 

 

Discussão 

 

 

Estudo anterior deste laboratório realizado por Bazílio et al. (43) mostrou que 

controles normais apresentavam distribuição genotípica de 21% de R/R131 e 27% de 

H/H131, diferente da observada em doadores de sangue japoneses, onde foi relatada 

incidência de mais de 50% de genótipo H/H131 e menos de 10% de R/R131 (46), 

porém semelhante à observada em caucasianos franceses (18% de R/R131 e 31% de 

H/H131) (48) e chineses (16% de R/R131 e 26% de H/H131) (33). Assim sendo, 

neste protocolo o nosso controle não foi a população normal já previamente estudada 

e sim a de glomerulopatias primárias, cuja distribuição genotípica por nós constatada 

(23,8% de R/R131 e 23,8% de H/H131) foi semelhante à de indivíduos normais  

brasileiros (21% de R/R131 e 27% de H/H131). 

Achados do presente estudo mostraram uma distribuição genotípica na nefrite 

lúpica de 42,1% de R/R131 e 14,5% de H/H131 e nos glomerulopatas de 23,8% de 

R/R131 e de 23,8% de H/H, verificando-se frequência maior do genótipo R/R131 no 

grupo com nefrite lúpica. O mesmo ocorreu com a distribuição do alelo R131, que 

predominou no grupo com nefrite lúpica (0,64) em relação ao grupo de 

glomerulopatias (0,50) (p<0,05). 
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Estes achados estão em concordância com estudos prévios de europeus (38) e 

afro-americanos (41) em populações de lúpicos, embora outros autores não tenham 

encontrado correlação entre polimorfismo do FcγRIIa e lesão renal (32,49). 

Os nossos achados concordam com as hipóteses imunopatológicas de 

envolvimento do polimorfismo dos receptores FcγRIIa no déficit de clareamento de 

imunocomplexos na nefrite lúpica. Tal hipótese fica reforçada por estudos que 

demonstraram uma ineficiência no clareamento da subclasse IgG2 de 

imunoglobulina nos indivíduos homozigotos R/R131 e nos heterozigotos R/H131, 

proporcionando assim um maior risco de deposição de imunocomplexos do tipo 

IgG2 (41). De fato, níveis aumentados de imunocomplexos circulantes contendo 

IgG2 são encontrados em pacientes lúpicos com atividade renal mas não em lúpicos 

com atividade extra-renal (12). Além disso, Zuñiga et al. (15) demonstraram que 

IgG2 e IgG3 foram as subclasses predominantes nos imuno depósitos em biópsias 

renais de pacientes com nefrite lúpica, encontrando também associação com o 

genótipo FcγRIIa-R/R131.  

Quando dividimos o grupo dos glomerulopatas em formas proliferativas e 

não proliferativas, verificamos uma segregação do genótipo R/R131 nas formas 

proliferativas (31,6% R/R131 e 26,3% H/H131) semelhante à observada na nefrite 

lúpica, em contraposição às formas não proliferativas (20,5% R/R131 e 22,7% 

H/H131), onde não houve segregação de genótipo.   

Esta constatação permite-nos inferir sobre mecanismos imunopatológicos 

comuns entre a proliferação glomerular encontrada na nefrite lúpica e a encontrada 

nas glomerulopatias primárias. Assim, no grupo proliferativo onde foram incluídas 

glomerulonefrite membranoproliferativa, glomerulonefrite mesangial e nefropatia da 
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IgA, caracterizado por níveis baixos ou inexistentes de imunocomplexos circulantes 

de IgG, a questão não estaria na remoção de complexos circulantes. O que 

provavelmente ocorre, portanto, é uma estimulação direta da proliferação tecidual 

com envolvimento destes receptores. Seguindo este raciocínio, Zuñiga et al. (15) 

descreveram o papel da ativação inflamatória em neutrófilos polimorfonucleares e 

monócitos pela proteína C-reativa, a qual também se liga aos receptores FcγRIIa-

R/R131, desencadeando potente ativação celular com liberação de citocinas, radicais 

livres e proteases. Dessa forma, a proteína C-reativa presente no depósito imune 

glomerular amplificaria a lesão. Estes achados ficam reforçados, segundo estes 

mesmos autores, pela reação de imunocoloração para proteína C-reativa positiva, 

porém com fraca intensidade, em glomerulonefrite membranoproliferativa e 

glomerulonefrite difusa aguda, e muito mais intensa em nefrite lúpica. Outros 

autores lembram também a importância da proteína C-reativa, que se liga ao C1q 

ativando a via clássica do complemento, adicionando outro fator que contribui para a 

lesão tecidual (50) 

Com relação à histologia do LES (classificação pela OMS) nossos dados 

mostraram uma distribuição genotípica semelhante entre classe IV (42,9% R/R131 e 

19% H/H131) e classe V (39,3% R/R131 e 3,6% H/H131). Sato et al.(30), estudando 

69 biópsias de pacientes com nefrite lúpica, também não encontraram associação 

entre o polimorfismo do receptor FcγRIIa e histologia na nefrite lúpica, embora 

houvesse maior predomínio de pacientes com classes I e II (n = 32), restando 23 

pacientes com classes III e IV e 13 pacientes com classe V. Dijstelbloem et al. (51) 

também não encontraram maior prevalência do genótipo FcγRIIa-R/R131 nos 

pacientes com nefrite lúpica classes III e IV. O mesmo autor não pôde comparar 
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classes III e IV com classe V devido ao reduzido número de pacientes com essa 

última classe (n = 7). 

Estudamos ainda a distribuição dos genótipos quanto aos índices de atividade 

(IA - que pode ter valor de 0 a 24) e cronicidade (IC - que pode ter valor de 0 a 12) 

da nefrite lúpica padronizados pela OMS. Com a aplicação destes índices, tem sido 

observado por alguns autores que pacientes com IA>12 e IC>4 têm pior prognóstico 

em termos de sobrevida renal a longo prazo (52). Outros centros, no entanto, não têm 

constatado tal valor prognóstico em estudos de larga escala (53). Dos 12 pacientes 

que apresentaram IC>4 (33,3% R/R131, 41,7% R/H131 e 25% H/H131), não 

verificamos nenhuma segregação genotípica. Nenhum paciente apresentou IA>12. Já 

Zuñiga et al. (15) observaram que os pacientes com nefrite lúpica apresentando IC>4 

em biópsia renal tiveram maior prevalência do genótipo FcγRIIa-R/R131 em relação 

à frequência esperada (41% R/R131, 5% H/H131 vs 25% R/R131 e 25% H/H131).  

Com relação à função renal, nossos achados sugerem não haver segregação 

genotípica condicionando gravidade da nefrite lúpica na sua instalação (creatinina 

inicial), nem na sua progressão, medida pela creatinina ao final do seguimento. 

Também não houve nenhuma segregação genotípica relacionada à evolução para 

insuficiência renal crônica terminal com necessidade de hemodiálise. Manger et al. 

(36) demonstraram igualmente homogeneidade quanto à função renal entre os 

diferentes genótipos na população lúpica estudada, observando apenas um início 

mais precoce de redução da função renal nos pacientes com genótipo FcγRIIa-

R/R131. Song et al. tampouco observaram associação do genótipo com clearance de 

creatinina (40).   
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Logo, não achamos relação entre os parâmetros clínicos de pacientes com 

nefrite lúpica e o polimorfismo do receptor FcγRIIa. Este parece ter influência 

apenas na predisposição para nefropatia e não na evolução da mesma. Certamente 

outros fatores também envolvidos no LES, como sistema complemento e outras 

subclasses de IgGs, podem alterar o curso da doença nestes pacientes. A exemplo de 

outros autores, observamos associação entre o genótipo FcγRIIa-H/H131 e alterações 

histológicas vasculares com trombose. É possível que a presença deste genótipo 

exerça um papel de lesão histológica que contrabalança a sua maior eficiência em 

clarear imunocomplexos da subclasse IgG2. O receptor FcγRIIa é o único expresso 

em plaquetas e células endoteliais, sendo que o genótipo FcγRIIa-H/H131 é o único 

receptor capaz de reconhecer eficientemente IgG2. A subclasse IgG2 tem sido 

associada com o anticorpo anti-cardiolipina (aCL), como observado por 

Sammaritano et al. (54). Neste relato, apenas os pacientes que apresentavam aCL da 

subclasse IgG2 apresentavam complicações clínicas, especificamente trombose 

arterial e/ou venosa. Quanto à distribuição genotípica, pacientes com anticorpo anti-

cardiolipina e trombose apresentavam 40% de homozigose para FcγRIIa-H/H131, 

comparado com apenas 25% dos pacientes sem doença. Estudo de meta-análise 

também observou que, dentre os pacientes com LES, os que apresentavam anticorpo 

anti-cardiolipina eram mais freqüentemente homozigotos para  H/H131 do que 

heterozigotos (55).   

Estudando atividade imunológica dos pacientes com nefrite lúpica em relação 

ao genótipo, encontramos associação significante do FcγRIIa-R/R131 com 

marcadores de atividade lúpica (FAN maior que 1/100) e de atividade imunológica 

(baixo C3). Manger et al. (36) também relataram relação entre polimorfismo do 
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receptor FcγRIIa e atividade imunológica, relacionando o genótipo FcγRIIa-R/R131 

com hipocomplementemia e presença do anticorpo anti-RNP.  

Em resumo, uma distribuição anormal dos genótipos do receptor FcγRIIa 

com predomínio do homozigoto FcγRIIa-R/R131 pode contribuir para a patogênese 

e/ou desenvolvimento de doença renal no LES. Tal associação parece relacionar-se 

com o componente proliferativo decorrente da presença de imunocomplexos nesta 

patologia. Não observamos relação do polimorfismo com a evolução clínica destes 

pacientes, porém houve relação com marcadores de atividade imunológica. 
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• Observamos um aumento significativo da frequência do genótipo FcγRIIa-

R/R131 nos pacientes com nefrite lúpica em relação às glomerulopatias 

primárias (p<0,05) 

• A frequência do alelo R131 é significativamente maior nos pacientes com 

nefrite lúpica em relação às glomerulopatias primárias (p<0,05)  

• Houve segregação do genótipo FcγRIIa-R/R131 nas glomerulopatias 

proliferativas (glomerulonefrite membranoproliferativa, glomerulonefrite 

proliferativa mesangial, nefropatia da IgA),  semelhante à observada na nefrite 

lúpica, em contraposição às glomerulopatias não proliferativas 

(glomeruloesclerose segmentar e focal, glomerulopatia de lesões mínimas, 

glomerulonefrite membranosa), onde não houve segregação de genótipo 

(p<0,05) 

••  Não houve diferença estatisticamente significante da frequência do genótipo 

FcγRIIa-R/R131 no grupo de nefrite lúpica em relação à classe histológica, 

insuficiência renal, proteinúria inicial ou final e doses acumuladas de 

imunossupressores    
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• Encontramos associação significativa do genótipo FcγRIIa-R/R131 com 

marcadores de atividade lúpica (FAN > 1/100) e de atividade imunológica 

(consumo de C3) 
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