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RESUMO 

OLIVEIRA, E.V.L. Polimorfismos genéticos dos receptores da Fcγ IgG nos pênfigos e 

no desfecho da resposta terapêutica ao Rituximabe. 192f. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Introdução: Pênfigos são dermatoses autoimunes, cujas bolhas intraepidérmicas 

decorrem do evento acantólise, resultante da deposição de autoanticorpos IgG4 nas 

desmogleínas (DSGs). DSGs são proteínas (família das caderinas) responsáveis pela 

adesão entre os queratinócitos. Pênfigo vulgar (PV) acomete pele e mucosas devido à 

produção de antiDSG1 e antiDSG3; pênfigo foliáceo (PF) acomete exclusivamente a 

pele, por antiDSG1. Receptores da fração c gama da imunoglobulina G (FcγR IgG), que 

se encontram expressos nos leucócitos, são geneticamente determinados. Com as 

funções de ativar (FcγRIIa, FcγRIIIa, FcγRIIIb) ou inibir (FcγRIIb, FcγRIIIa) respostas 

imunológicas e a depender do polimorfismo (SNP) herdado, observar-se maior ou 

menor resposta frente a condições infecciosas e autoimunes (i.e, lúpus eritêmatoso e 

artrite reumatoide). Quanto ao tratamento dos pênfigos, além da corticoterapia associada 

ou não a imunossupressores, Rituximabe (RTX, anti-CD20) tem-se destacado como 

opção terapêutica, porém SNPs FcγR IgG podem interferir favorável ou 

desfavoravelmente na resposta observada. Hipótese: SNPs FcγR IgG podem associar-se 

com suscetibilidade e/ou proteção a PV e PF, e com a resposta ao Rituximabe. 

Objetivos: Determinar as distribuições dos SNPs FcγR IgG em pacientes com PV e PF, 

comparando-os a controles do sudeste brasileiro, região prevalente para pênfigos. 

Associar esses SNPs com o tempo de duração da completa remissão da doença (CR), 

nos PV e PF tratados com RTX. Casuística e métodos: Estudo analítico transversal, 

225 pacientes: 117 PV (81 mulheres, 44,9±15,8 anos) e 108 PF (58 mulheres, 32,3±16,6 

anos), comparados a 187 controles (106 mulheres; 49,0±20,4 anos); atendidos no HC-

FMRP/USP (janeiro, 2008 a dezembro, 2017). Dentre os 225 pacientes, 22 receberam 

RTX (14 PV, 9 mulheres, 39,21±14,67 anos; e 8 PF, 3 mulheres, 35 ±19,43 anos), entre 

2009 a 2017. SNPs dos FcγRIIa (rs1801274), FcγRIIb (rs1050501), FcγRIIIa 

(rs396991) e FcγRIIIb (rs52820103) foram determinados por PCR (Polymerase Chain 

Reaction). Sequenciamento genético foi necessário para determinar o SNP FcγRIIb. Os 

parâmetros duração da CR <14,5 meses e duração da CR ≥14,5 meses foram 

estabelecidos para avaliar associações entre os SNPs e resposta ao RTX. Para análises 

das frequências alélicas e genotípicas, recorreu-se ao Teste de Fisher. Nível de 
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significância: p <0,05. Software Statistical Package for Social Science [SPSS versão 

22.0 (Inc.Chicago.IL)]. Resultados: SNP FcγRIIa associa-se com PV, mas não com 

gênero ou formas clínicas: a variante alélica R131 prevalece no PV ao comparar com PF 

e controles (p = 0,012 e p = 0,008, respectivamente); o genótipo RR131 prevalece no 

PV em relação aos controles (p = 0,030), configurando suscetibilidade. O genótipo 

HH131 associa-se com proteção ao PV quando comparado com PF e controles (p = 

0,012 e p = 0,008, respectivamente). O SNP FcγRIIIa associa-se com PF, mas não com 

formas clínicas: genótipos VV158 e FF158 prevalecem no PF ao comparar com PV e 

controles (p = 0,0002 e p <0,0001; p <0,0001 e p <0,0001, respectivamente). Nos 

pacientes PF, genótipo VV e alelo V associam-se com o gênero feminino. SNPs FcγRIIb 

e FcγRIIIb: sem associações com PV e PF. A combinação haplotípica 

HR+IT+VF+*01/02 encontra-se mais frequente no PV e nos controles quando 

comparados com PF (p = 0,007 e p = 0,046, respectivamente). A ausência desta 

combinação sugere proteção ao PF. Dentre os 22 pacientes tratados com RTX, não há 

associações entre os SNPs FcγRIIa, IIb, IIIa e IIIb, seja naqueles com CR <14,5 meses, 

seja nos que alcançaram CR ≥14,5 meses. Conclusões: SNPs FcγR IgG associam-se 

com PV e PF no sudeste do Brasil. O alelo FcγRIIaR associa-se com suscetibilidade ao 

PV. Os genótipos FcγRIIIaVV e FcγRIIIaFF associam-se com suscetibilidade ao PF. O 

alelo FcγRIIIaV e o genótipo FcγRIIIaVV, no PF, associam-se com o gênero feminino. 

A ausência da combinação HR+IT+VF+*01/02 sugere proteção ao PF. Não se observa 

associações entre os SNPs FcγRIIb e IIIb com PV ou PF. Tempo prolongado de CR 

após uso do RTX não se associa com os SNPs avaliados.     

 

Palavras-chave: FcγR, pênfigo, Rituximabe, Single Nucleotide Polymorphism. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, E.V.L. Influence of genetic polymorphisms of IgG Fcγ receptors in 

pemphigus and therapeutic response to Rituximab. 192p. Thesis (Doctorate) –Ribeirão 

Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Introduction: Pemphigus is autoimmune dermatoses whose intraepidermal blisters 

result from the acantholysis phenomenon, stemming from the deposition of IgG4 

autoantibodies in desmogleins (DSGs). Desmogleins, proteins of the cadherin family, 

are responsible for adhesion between keratinocytes. Pemphigus Vulgaris (PV) affects 

the skin and mucous membranes due to the production of antiDSG1 and antiDSG3; 

Pemphigus Foliaceus (PF) affects the skin exclusively due to anti-DSG1. The 

immunoglobulin G fraction c gamma receptors (FcγR IgG), expressed in leukocytes are 

genetically determined. With the functions of activating (FcγRIIa, FcγRIIIa, FcγRIIIb) 

or inhibiting (FcγRIIb, FcγRIIIa) immune responses according to the inherited single- 

nucleotide polymorphism (SNP) a greater or lesser response of the individual to 

infectious and autoimmune conditions (i.e., lupus erythematosus and rheumatoid 

arthritis). As for the treatment of pemphigus, in addition to corticosteroid therapy with 

or without immunosuppressants, Rituximab (RTX, anti-CD20) has been highlighted as 

a therapeutic option; however FcγR IgG SNPs interfere favorably or unfavorably in the 

observed response. Hypothesis: FcγR IgG SNPs may be associated with susceptibility 

and/or protection to PV and PF, and with the response to RTX. Objectives: To 

determine the distributions of FcγR IgG SNPs in patients with PV and PF compared to 

controls from southeastern Brazil, a prevalent pemphigus region; and to associate IgG 

FcγR SNPs and the time to complete disease remission (CDR) of PV and PF patients 

who received RTX as a therapeutic modality. Material and methods:  Cross-sectional 

study, 225 patients: 117 PV (81 women, 44.9±15.8 years) and 108 PF (58 women, 

32.3±16.6 years), compared to 187 controls (106 women; 49.0±20.4 years); attended at 

the HC-FMRP/USP (January, 2008 to December, 2017). Among the 225 patients, 22 

received RTX (14 PV, 9 women, 39.21±14.67 years; and 8 PF, 3 women, 35 ±19.43 

years), between 2009 and 2017. SNPs of FcγRIIa (rs1801274), FcγRIIb (rs1050501), 

FcγRIIIa (rs396991) and FcγRIIIb (rs52820103) were determined by PCR (Polymerase 

Chain Reaction). Genetic sequencing was necessary to determine the FcγRIIb SNP. The 

parameters CR duration <14.5 months and CR duration ≥14.5 months were established 

to assess associations between SNPs and response to RTX. For the analysis of allelic 
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and genotypic frequencies, Fisher's test was used. The significance level was set at 

p<0.05.Software Statistical Package for Social Science [SPSS version 22.0 

(Inc.Chicago.IL)]. Results: FcγRIIa SNP is associated with PV, but not with gender or 

clinical forms: the allelic variant R131 prevails in PV when compared with PF and 

controls (p = 0.012 and p = 0.008, respectively); the RR131 genotype prevails in the PV 

in relation to controls (p = 0.030), configuring susceptibility. The HH131 genotype is 

associated with protection from PV when compared to PF and controls (p = 0.012 and p 

= 0.008, respectively). The FcγRIIIa SNP is associated with PF, but not with clinical 

forms: genotypes VV158 and FF158 prevail in PF when compared to PV and controls (p 

= 0.0002 and p <0.0001; p <0.0001 and p <0.0001, respectively). In PF patients, VV 

genotype and V allele are associated with the female gender. FcγRIIb and FcγRIIIb 

SNPs: no associations with PV and PF. The haplotypic combination 

HR+IT+VF+*01/02 is more frequent in PV and controls when compared with PF (p = 

0.007 and p = 0.046, respectively). The absence of this combination suggests protection 

to PF. Among the 22 patients treated with RTX, there are no associations between the 

SNPs FcγRIIa, IIb, IIIa and IIIb, either in those with CR <14.5 months or in those who 

reached CR ≥14.5 months. 

 

Keywords: FcγR, pemphigus, Rituximab, Single Nucleotide Polymorphism. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

A: Adenina (base nitrogenada, DNA)  

ANCA:  Anticorpo anticitoplasmático de neutrófilos 

AntiDSG: Anticorpos antidesmogleína 

AntiDSG1: Anticorpo antidesmogleína 1 

antiDSG3: Anticorpo antidesmogleína 3 

AR: Artrite reumatoide 

BCR:  Receptor de células B (B-cell receptor) 

C: Citosina (base nitrogenada, DNA) 

CCDA: Citotoxicidade celular dependente de anticorpo 

CD:  Grupamento de diferenciação (cluster de diferenciação) 

CD16a:  Grupamento de diferenciação 16a (FcγRIIIa IgG) 

CD16b: Grupamento de diferenciação 16b (FcγRIIIb IgG) 

CD32a: Grupamento de diferenciação 32a (FcγRIIa IgG) 

CD32b: Grupamento de diferenciação 32b (FcγRIIa IgG) 

CDC: Citotoxicidade dependente de complemento 

CR: Completa remissão 

DSG(s): Desmogleína(s) 

DSG1:  Desmogleína 1 

DSG3:  Desmogleína 3 

DNA:  Ácido desoxirribonucleico 

dNTP: Trifosfato de desoxirribonucleotídeo  (nucleotídeo sintético) 

EBA Epidermólise bolhosa adquirida 

ELISA: Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay) 

FcγR IgG: Receptor da fração Fc gama da imunoglobulina do isotipo G 
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FMRP/USP:  Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

FS: Fogo selvagem (Pênfigo foliáceo endêmico) 

G: Guanina (base nitrogenada, DNA) 

HLA: Antígeno Leucocitário Humano 

HNA: 

IFD: 

Antígeno neutrofílico humano (human neutrophil antigens)   

Imunofluorescência direta 

IgG: Imunoglobulina do isotipo G 

IH: Imuno-histoquímica 

IL-1:             Interleucina 1 

IL-1β: Interleucina 1 beta 

IL-4: Interleucina 4 

IL-6: Interleucina 6 

IL-10: Interleucina 10 

IL-17 Interleucina 17 

IL-33 Interleucina 33 

IMC: Índice de massa corporal 

INF-γ: Interferon gama 

ITAM:  Sequência (motivo) de ativação de imunorreceptor baseada em 

tirosina  

ITAMi: ITAM inibidor 

ITIM: Sequência (motivo) de inibição de imunorreceptor baseada em 

tirosina 

LES: Lúpus eritematoso sistêmico 

LJM11  Proteína salivar do vetor Lu. Longipalpis 

MgCl2: Cloreto de magnésio 
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MHC: Complexo principal de histocompatibilidade 

NK: Célula natural killer 

NVC: Número variável de cópias de genes 

NA1: Antígeno neutrofílico 1 (Neutrophil antigen 1) (atualmente HNA-1a) 

NA2: Antígeno neutrofílico 2 (Neutrophil antigen 2) (atualmente HNA-1b) 

p: Braço curto (localização cromossômica) 

PCR:  Reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction) 

PF: Pênfigo foliáceo 

PMM: Penfigoide das membranas mucosas 

PTI: Púrpura trombocitopênica imune   

PV: Pênfigo vulgar 

q: Braço longo (localização cromossômica) 

RNA: Ácido ribonucleico 

RNAm:           RNA mensageiro 

rs: Registro de polimorfismo 

SH:                        Serum “h” (atualmente HNA-1c) 

SNPs: Polimorfismo(s) de nucleotídeo único (Single-Nucleotide 

Polymorphism) 

T: Timina (base nitrogenada) 

Taq DNA: Taq polimerase ou Taq DNA polimerase 

TCR: Receptor de célula T (T-cell receptor) 

TNF-α:             Fator de necrose tumoral alfa 

UERJ: Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

USP: Universidade de São Paulo 
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LISTA DE UNIDADES E SÍMBOLOS 

Å:  Ångstrom (unidade de comprimento) 

kA/m  quiloampère por metro (unidade de intensidade de campo magnético) 

kb (=kbp): quilo pares de base 

kDa:  quilodaltons (medida de peso para proteínas) 

kg:  quilograma 

m2  metro quadrado 

mb:  megabase 

mg:  miligrama(s) 

pb (= bp):   pares de base (= base pair) 

U/mL:  unidade(s) de valor por mililitro testado 

μL  microlitro  

°C:  graus Celsius 

%  porcentagem 

p:   valor p 

’  minutos 

’’  segundos  

 

Nota:  

1,0 Å = 10-10 m  

1bp equivale a ≅ 3,4 Å de comprimento  

1 μL = 1mm3 
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Letras do alfabeto grego presentes na escrita dessa Tese: 

α  Alfa 

β  Beta 

γ  Gama 

δ  Delta 

ε  Épsilon 

ζ  Zeta 

κ  Capa 

μ  Mi 

χ  Qui 

Ψ   Psi  

 

Abreviações dos aminoácidos citados na escrita dessa Tese e envolvidos nos 

polimorfismos dos FcγRs da IgG: 

H  Histidina 

R  Arginina 

I  Isoleucina 

T  Treonina 

V  Valina 

F  Fenilalanina  

D  Aspartato/Ácido aspártico 

A  Alanina  
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 Pênfigos compreendem um grupo heterogêneo de dermatoses autoimunes, cuja 

formação de bolhas intraepidérmicas se deve ao processo de acantólise, pela ligação de 

autoanticorpos às desmogleínas (DSG). Os dois principais tipos de pênfigos são: 

pênfigo vulgar (PV) e pênfigo foliáceo (PF). Enquanto o PV acomete as mucosas, pela 

produção de anticorpos contra a DSG3, o PF acomete exclusivamente a pele, pela 

produção de antiDSG1. Quando há acometimento da pele no PV – forma mucocutânea, 

ocorre a produção de antiDSG1 associada à produção de antiDSG3 (LIM et al., 2022). 

Ambos, PV e PF, são prevalentes na região sudeste do Brasil (CELERE, 

VERNAL, BROCHADO et al., 2017; CELERE, VERNAL, LA SERRA et al., 2017). 

Embora a etiopatogenia ainda não esteja definida (LA SERRA et al., 2019; 

MACHADO et al., 2017; MIGUEL et al., 2022; VERNAL, DE PAULA et al., 2020), a 

associação dos alelos HLA com a suscetibilidade ou proteção aos pênfigos permite a 

diferenciação do PV e PF em termos genéticos (BROCHADO, NASCIMENTO, 

CAMPOS et al., 2016; KNEIBER et al., 2022; PETZL-ERLER, 2020).  

O tratamento dos pênfigos tem por base a corticoterapia sistêmica, associada ou 

não a imunossupressores (LEE et al., 2021; PORRO et al., 2019), porém o uso crônico 

dos corticoides pode estar associado a graves comorbidades (AMBIEL, ROSELINO, 

2014; ROKNI et al., 2022).  

Desde 2001, o Rituximabe tem sido utilizado no tratamento dos pênfigos, sendo 

considerado a primeira opção terapêutica nos países desenvolvidos (BORRADORI et 

al., 2001; LIM et al., 2022). O Rituximabe, molécula quimérica murina e humana, é um 

anticorpo IgG1κ anti-CD20, com capacidade de depletar linfócitos B maduros 

(GLEGHORN et al., 2016; WEINER, 2010). Com o seu uso, principalmente em 

linfomas e artrite reumatoide (AR), demonstrou-se que a resposta terapêutica está 
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relacionada às variantes alélicas e genotípicas dos receptores da Fcγ (FcγR) da IgG 

(LEE et al., 2014; ZHUANG et al., 2010).  

Os FcγR IgG (FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb) pertencem à família 

super-Ig, localizada no braço longo do cromossomo 1. Entre as suas funções, destacam-

se pelas interações entre os sistemas imunes inato e adaptativo, e pelo controle do 

balanço entre autoimunidade e tolerância periférica. O FcγRIIa é expresso em células 

apresentadoras de antígenos por imunocomplexos, estando relacionado à fagocitose; os 

FcγRIIb e FcγRIIIa se expressam nas células NK e linfócitos B, cuja produção de 

citocinas regula os polos Th1/Th2; e o FcγRIIIb, com expressão nos neutrófilos, com a 

consequente produção de superóxidos e mediadores inflamatórios (COHEN-SOLAL et 

al., 2004).  

As variantes alélicas e genotípicas, decorrentes dos polimorfismos de 

nucleotídeos únicos (SNPs) dos genes FcγR IgG, têm sido associadas a doenças 

infecciosas e autoimunes (LI et al., 2014; ZHANG et al., 2016). A relação dos FcγR 

IgG com os pênfigos tem sido pouco reportada na literatura. Gornowicz-Porowska et al. 

(2017) demonstraram elevada expressão de CD32a (FcγRIIa) em lesões cutâneas de 

pacientes com pênfigo e penfigoide bolhoso por imunohistoquímica, porém sem relação 

com os autoanticorpos circulantes (Gornowicz-Porowska et al., 2017). Ainda 

Gornowicz-Porowska et al. (2020) encontraram frequências alélica e genotípica dos 

genes FcγRIIa (rs1801274 CD32a) e FcγRIIIa (rs396991 CD16a) semelhantes ao 

compararem 16 pacientes com PV e PF a 47 pacientes com EBA (epidermólise bolhosa 

adquirida) e PMM (penfigoide das membranas mucosas) (GORNOWICZ-POROWSKA 

et al., 2017; GORNOWICZ-POROWSKA et al., 2020).  

A patogênese dos pênfigos, em que ocorre a perda da tolerância imunológica às 

DSGs, ainda não está esclarecida. No cenário da formação da acantólise, a participação 
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de células apresentadoras de antígenos, de linfócitos T, a liberação de citocinas, com 

consequente produção de autoanticorpos contra as DSGs por linfócitos B, estão 

envolvidas (FETTER et al., 2020).  

Considerando-se as funções dos FcγR ̶ sua expressão nas células inflamatórias, 

principalmente nos linfócitos B, e na relação da perda da tolerância imunológica das 

DSGs com a autoimunidade nos pênfigos, tivemos por objetivo determinar as 

frequências alélica e genotípica dos genes FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb, 

comparando-se três grupos: pacientes com PV, pacientes com PF, e controles habitantes 

da mesma região prevalente nos pênfigos. Ainda, determinou-se a relação das variantes 

alélicas e genotípicas dos FcγR IgG com o desfecho ao tratamento com Rituximabe. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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2.1 Introdução 

O termo pênfigo (pemphix, do grego = bolha) descreve um grupo de doenças 

bolhosas autoimunes envolvendo a pele e mucosas. Tem como característica histológica 

a formação de bolha acantolítica intraepidérmica, consequente ao depósito de IgG na 

superfície dos queratinócitos. Destacam-se as formas clínicas mais comuns – pênfigo 

vulgar (PV), pênfigo foliáceo (PF). No PV, a acantólise ocorre no estrato espinhoso 

suprabasal; e, no PF, na camada granulosa subcórnea (AMAGAI et al., 2014; EGAMI; 

YAMAGAMI; AMAGAI, 2020; FEMIANO, 2007; GRANDO, 2011; HASHIMOTO, 

2003). 

 No PV, os autoanticorpos são direcionados contra a DSG3 (desmogleína 3), de 

130kDa, enquanto no PF, o alvo é a DSG1 (desmogleína 1), de 160kDa. Pacientes com 

PV, que apresentam lesões mucosas e cutâneas, possuem anticorpos antiDSG3 e 

antiDSG1, respectivamente; enquanto aqueles que possuem somente IgG antiDSG3 

apresentam apenas afecção de mucosas (STANLEY, 2000; TRON et al., 2006; 

WASCHEKE, 2008).   

Quanto às formas clínicas, tem-se para o PV as formas exclusivamente mucosa 

e mucocutânea; por sua vez, para o PF tem-se as formas localizada e generalizada. Na 

forma localizada do PF, as lesões predominam nas áreas seborreicas da pele, isto é, 

região cefálica (incluindo o couro cabeludo) e tronco superior (tórax e dorso superior). 

Na forma generalizada, as lesões acometem não somente áreas seborreicas, mas também 

outras localizações do tegumento. A presença de bolha íntegra é de difícil visualização 

no PF, pois o evento da acantólise ocorre em porção superior da epiderme, isto é, a 

acantólise ocorre em nível imediatamente abaixo da camada córnea (acantólise 

subcórnea). Assim, a exulceração (lesões exulceradas) é um achado clínico frequente 
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nos pacientes com PF (HAMMERS; STANLEY, 2016; KASPERKIEWICZ et al., 

2017; POLLMANN et al., 2018; SCHMIDT; KASPERKIEWICZ; JOLY, 2019).     

Por sua vez, no PV, o acometimento mucoso, muitas vezes pode preceder o 

acometimento cutâneo.  As exulcerações são mais profundas, podendo apresentar 

sangramento e dor. A presença de bolhas (flácidas e retalhos) pode ser observada, pois 

embora a acantólise seja intraepidérmica como no PF, o nível da formação da bolha se 

dá numa porção inferior da epiderme (imediatamente acima da camada basal, acantólise 

suprabasal (KASPERKIEWICZ et al., 2017; POLLMANN et al., 2018; SCHMIDT; 

KASPERKIEWICZ; JOLY, 2019; STANLEY, 2016).     

Em ambos, PV e PF, o sinal de Nikolsky (1896) pode ser observado. Trata-se de 

achado clínico, no qual após cuidadosa fricção na pele íntegra e perilesional (por 

exemplo, utiliza-se um montante de gazes) observa-se o destacamento do tecido local 

friccionado, resultando em exulceração na pele local (presença de acantólise). Ainda 

que o sinal de Nikolsky seja um achado semiológico sugestivo e presente nos pênfigos 

não plenamente controlados, não é exclusivo desses, podendo estar presente em outras 

situações clínicas (MAITY et al., 2020).   

 

2.2 Desmossomos e acantólise 

Os desmossomos podem ser definidos como unidades especializadas em 

promover coesão entre os queratinócitos epidérmicos. A integridade estrutural assim 

como a manutenção da interação das moléculas que compõem essas unidades, 

respondem pelo não acometimento de lesões na pele e nas mucosas (Figura 1).  

A acantólise (do grego, Akantha=espinho, lise=afrouxamento; Auspitz 1881) 

dano estrutural marcante, mas não exclusivo dos pênfigos, consiste na perda da adesão 

entre os queratinócitos epidérmicos; tal perda, por sua vez, resulta-se principalmente da 
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agressão promovida por autoanticorpos antidesmogelínas (antiDSGs). Nos pênfigos, PV 

e PF, os anticorpos antiDSGs pertencem à classe IgG (subclasse IgG4) e sem a 

participação do sistema complemento (DIDONA et al., 2019; MADALA et al., 2017). 

Desmogleínas (DSGs) são proteínas transmembranas, cálcio dependentes, 

pertencentes à família das caderinas e com quatro isoformas descritas (DSG1, DSG2, 

DSG3 e DSG4). Na estrutura das DSGs, observa-se também a presença de cinco 

domínios de repetição extracelular de caderinas (EC1, EC2, EC3, EC4 e EC5) 

(MIGUEL et al., 2021).   

Na epiderme, principalmente nas camadas superiores, observa-se maiores 

concentrações de DSG1 quando se compara com a DSG3. O contrário ocorre nas 

porções inferiores da epiderme, onde a DSG3 encontra-se em maiores concentrações. 

Quanto às mucosas, tem-se a presença de ambas desmogleínas (DSG1 e DSG3), 

entretanto a DSG3 encontra-se expressivamente em concentrações muito maiores 

quando comparada à DSG1. Devido a estes mecanismos de compensação, não há 

formação de bolhas nas membranas mucosas de pacientes com PF, pois esses pacientes 

apresentam somente IgG antiDSG1. De maneira semelhante, pacientes de PV com 

apenas a presença da antiDSG3, terão formação de bolhas somente nas mucosas (alta 

expressão de DSG3), pois na epiderme de área não mucosa, a presença de DSG1 

compensa a perda da DSG3 (AMAGAI et al., 1999; DIDONA et al., 2019; STANLEY, 

2000; TRON et al., 2006; WASCHEKE, 2008).  

Vale ressaltar que, além das DSG1 e DSG3, outras moléculas participam da 

estrutura desmossomal. Tais moléculas, assim como as desmogleínas, podem e já foram 

descritas como autoantígenos de diferentes variantes clínicas de pênfigos (Figura 1) 

(HERTL et al., 2006). 
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Os domínios amino-terminais das desmogelínas EC1 e EC2, importantes nas 

interações adesivas entre os queratinócitos, são alvos das antiDSGs nos pênfigos. 

Embora alguns autores não considerem que a “Teoria do impedimento estérico” 

justifique plenamente a fisiopatogenia dos pênfigos, as antiDSGs (como a antiDSG3 no 

PV) competem ou bloqueiam a interface cis-adesiva amino-terminais (EC1 e EC2), 

desfavorecendo à formação da interface trans-adesiva e favorecendo à acantólise. Por 

outro lado, anticorpos policlonais de pacientes com PF levaram a dissociações das 

junções de DSG1, mas sem o bloqueio das trans-interações (DIDONA et al., 2019; 

MADALA et al., 2017).  

No PV, outro mecanismo relacionado à acantólise, seria a endocitose de 

desmogleínas desencadeada por antidesmogelínas e com consequente desmonte da 

estrutura desmossomal.        

Ainda no PV, conceitos relevantes que buscam justificar o evento da acantólise 

são: (i): Teoria do encolhimento das células basais: Bystryn e Grando em 2006 

propuseram que a acantólise ocorre principalmente nas porções superiores da camada 

basal. Diversos sinais de transdução, secundários à interação anticorpo antiDSG e 

receptor do queratinócito, promoveriam ruptura do citoesqueleto com posterior 

encolhimento e disfunção dos queratinócitos. (ii): Apoptólise: termo proposto por 

Grando et al. em 2009. Enzimas apoptóticas favorecem aos eventos moleculares e 

cronológicos da acantólise. O primeiro evento, i.e. interações entre anticorpos 

patogênicos com desmogleínas (DSGs), receptores da acetilcolina e outros antígenos 

presentes na membrana plasmática dos queratinócitos, geram e direcionam uma série de 

sinais. Em seguida, observa-se a ativação das moléculas EGFR (Epidermal Growth 

Factor Receptor), Src, mTOR (Mammalian Target of Rapamycin), p38 MAPK 

(proteína quinase ativada por mitógeno p38), outras moléculas de sinalização e elevação 
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do Ca2+ intracelular; que em conjunto promovem reações enzimáticas de morte celular 

programada essencialmente nos queratinócitos das camadas basal e suprabasal inferior 

(MADALA et al., 2017). Estudos recentes têm destacado a apoptólise como o principal 

evento desencadeante da acantólise. Presença e diversidade de autoanticorpos 

patogênicos, disfunção mitocondrial e sinalização da p38 MAPK participam da morte 

celular via apoptólise (HOCH et al., 2022)         

Assim, devido ao dano/retração dos tonofilamentos (por caspases) e à 

dissociação de complexos de adesão desmossomais (seja por fosforilação das moléculas 

de adesão, seja pela clivagem das extremidades caudais das caderinas, também por 

caspases), a acantólise precoce é estabelecida (MADALA et al., 2017).  

Enfim e como resultado tem-se a divisão e separação dos desmossomos 

preexistentes. O arredondamento e a morte apoptótica das células acantolítcas na parte 

inferior da epiderme resultam na destruição de proteínas mitocondriais e nucleares pelas 

mesmas enzimas de morte celular (MADALA et al., 2017).         

 

Figura 1: Estruturação dos Desmossomos. 
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Coesão entre as células da epiderme depende da integridade desmossomal. Fonte: 

Modificado de Hertel et al. T cell control in autoimmune bullous skin disorders. J Clin 

Invest, v. 116, n. 5, p. 1160, may. 2006, DOI: 10.1172/JCI28547. 

 

2.3 Epidemiologia dos pênfigos  

 O PV possui distribuição mundial, predomina, ainda que discretamente em 

algumas populações, no sexo feminino (1,1:1 na Finlândia; 2,25: 1 no norte da Grécia e 

5,0:1 nos Estados Unidos); tem pico de incidência entre a quarta e sexta décadas de 

vida, podendo acometer qualquer faixa etária. Trinta e seis anos e meio é a idade média 

de apresentação no Kwuait, ao passo que na Bulgária, 72,4 anos.  PV é reconhecido 

como o tipo de pênfigo mais prevalente e corresponde até 70% de todos os pênfigos. 

Apresenta distribuição étnica e geográfica desiguais com taxas de incidência anual 

variando entre menos de 0,76 por milhão de habitantes na Finlândia a 16,1 por milhão 

de habitantes em Israel. Alta incidência de PV é observada entre indivíduos de 

ascendência mediterrânea e judeus Ashkenazi, estimando-se 1,6 por 100.000 habitantes 

em Jerusalém. As três maiores incidências anuais e mundiais de PV foram observadas 

em Teerã, Irã (16,0 por milhão) (Chams-Davatchi et al., 2005); na população judaica de 

Jerusalém, Israel (16,1 por milhão) (Pisanti et al., 1974); e em Connecticut (32,0 por 

milhão) (Simon et al., 1980). Em estudo populacional de 2017, o PV foi 3,6 mais 

frequente entre judeus em comparação aos árabes, no norte de Israel. Na América do 

Norte, as incidências variaram de 32 casos por milhão de pessoas, em população com 

raízes judaicas, a 4,2 por milhão de habitantes em outros grupos étnicos (FEMIANO 

2007; KRIDIN 2018; KRIDIN, SCHMIDT, 2021; KRIDIN, ZELBER-SAGI et al., 

2017; MEYER; MISERY 2010; MICHAILIDOU et al., 2007;  STANLEY 2000).  

 O PF tem distribuição mundial, com prevalência em indivíduos jovens. Há duas 

formas de apresentação do PF: uma esporádica, ocorrência universal, conhecida como 

pênfigo de Cazenave (1844); e outra endêmica, conhecida como Fogo Selvagem 
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(CORDEL, et al., 2013; MAEHARA, 2018). PF de Cazenave é doença rara, 

correspondendo a 20-30% dos pênfigos. Sua incidência anual estimada nos EUA e na 

Europa é de menos de 1 caso por milhão de habitantes. Na Coreia do Sul, a incidência 

anual foi de 1,1 por milhão e no norte de Israel, 0,8 por milhão, sem predileção étnica 

evidente (KRIDIN, 2018; KRIDIN, SCHMIDT, 2021). 

 Quanto a dados sobre prevalência tem-se: 60 casos por milhão na Dinamarca 

(2006); 148 por milhão de indivíduos na Alemanha (2014); 53 por milhão de 

crianças/adolescentes na Alemanha (2015). De acordo com Hübner et al., em 2016, na 

Alemanha, as taxas de prevalências para PV e PF, foram de 95 por milhão e 10 por 

milhão, respectivamente (KRIDIN, SCHMIDT, 2021).   

A diferença entre ambas as formas de apresentação do PF é a sua epidemiologia. 

O FS é endêmico nas áreas rurais do Brasil, especialmente próximas a rios, habitat de 

insetos Simulium nigrimanum. Ao contrário da forma esporádica de Cazenave, acomete 

principalmente adultos jovens, podendo acometer adultos e, ainda que raramente, até 

crianças de uma mesma família (CHIOSSI, ROSELINO, 2001; KRIDIN, SCHMIDT, 

2021).  

O FS é endêmico na América do Sul e no Norte da África. Na América do Sul, 

os casos descritos foram observados no Brasil, norte da Colômbia e no Peru. No norte 

da África, na Tunísia. Na Colômbia, a prevalência observada por Abrèu-Velez et al. 

(2003), entre 1992 a 2001, foi de 2,3%. No nordeste da região sudeste do Brasil, Chiossi 

e Roselino observaram incidência de 9,4 casos por ano, entre 1973 a 1998. Por sua vez, 

a incidência estimada no sul da Tunísia, por Batuji-Garin et al. (1995), foi de 4,0 por 

milhão; e mulheres tunisianas entre 25 e 34 anos são notadamente afetadas pelo PF 

endêmico (CHIOSSI, ROSELINO, 2001; KRIDIN, SCHMIDT, 2021).     
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Mais de 15.000 casos foram diagnosticados no Brasil, principalmente nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná. Desde a década de 30 houve 

expressivo aumento no número de casos dos estados de São Paulo e Minas Gerais 

(localizados na região Sudeste do Brasil). Nas décadas de 1980 e 1990, observou-se a 

prevalência de 3% nas populações estudadas da região sudeste e com posterior 

decréscimo associado a melhorias das condições de vida (KRIDIN, SCHMIDT, 2021)   

Os municípios de Franca e Ribeirão Preto, situados na região nordeste do estado 

de São Paulo, são ainda tidos como endêmicos para o FS (CHIOSSI, ROSELINO, 

2001). Fato interessante observado na região nordeste do estado de São Paulo, por 

Gonçalves et al., refere-se a que, nas últimas décadas, o número de diagnósticos para 

PV sobrepassou ao de PF. Nessa localização do Brasil, a partir do ano de 1988, a 

incidência anual de PV apresentou-se superior à do PF na maioria dos anos 

subsequentes; apenas nos anos 2000 e 2001, PV e PF tiveram semelhantes incidências. 

No ano de 2008, PF mostrava incidência em torno de 2,0 casos/ano, enquanto PV cerca 

de 7,0 casos/ano (GONÇALVES et al., 2011). 

 

2.4 Etiopatogenia dos pênfigos 

Predisposição genética e a participação de fatores ambientais favorecem a 

patogênese dos pênfigos. Assim, a elevada incidência de PV observada em 

determinados grupos étnicos (judeus Ashkenazi), tal como o caráter endêmico do PF 

observado em determinadas regiões (fogo selvagem nas regiões sudeste e centro-oeste 

do Brasil), ilustram que a propensão genética quando sujeita a interferências ambientais 

propiciam o surgimento de lesões do PV e PF (ABRÉU-VÉLEZ et al., 2010; ALPSOY 

et al., 2015).  
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2.4.1 Influência genética: o Complexo Principal de Histocompatibilidade 

 Os linfócitos B têm a capacidade de produzir imunoglobulinas que podem ser 

expressas na membrana celular ou sob a forma solúvel (LÓPEZ LARREA et al., 1995). 

Já os receptores dos linfócitos T - denominados TCR (T-Cell Receptor), ao contrário 

das imunoglobulinas, não existem na forma solúvel. É de salientar que os TCR, ao 

contrário dos receptores das células B, só reconhecem fragmentos do antígeno quando 

estes se encontram ligados a moléculas pertencentes ao Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (MHC - Major Histocompatibility Complex), que compreende 

genes que codificam glicoproteínas de membrana, que se ligam e atuam como 

receptores especializados para os peptídeos antigênicos. Assim, apresentar peptídeos 

derivados de proteínas de patógenos aos TCR, desencadeando, portanto, a resposta 

imune adaptativa, caracteriza a principal função desse complexo sistema (ALVES et al., 

2006; VAN HATEREN et al.,2010). 

 Em humanos, o MHC recebe a denominação de Sistema Antígeno Leucocitário 

Humano (HLA). Os genes do sistema HLA encontram-se dentro de uma grande região 

genômica do MHC, compreendendo aproximadamente quatro megabases de 

comprimento (4000 kb), localizadas na região 6p21.3 (ALMEIDA et al., 2011) (Figura 

2). Essa região possui mais de 220 genes, que contêm, entre outras, as três classes de 

genes que codificam as moléculas de classe I, classe II e classe III, classificados de 

acordo com sua estrutura e função. 

 

 

 

 

 



41 
 

Figura 2. Distribuição dos genes HLA segundo a classe no cromossomo 6. 

 
Fonte: Modificado de MEHRA, N. K.; KAUR, G. MHC-based vaccination approaches: 

progress and perspectives. Expert Reviews in Molecular Medicine, v.5, fev. 2003, 

DOI: 10.1017/S1462399403005957 2003 ©2003 Cambridge University Press. 

 

2.4.1.1 Pênfigos e associações com os alelos HLA de classes I/II 

 Assim como em outras doenças autoimunes, o sistema HLA reserva associações 

com os pênfigos. Desde meados dos anos 1970, associações entre os alelos específicos 

dos HLA das classes I e II, têm sido descritas em várias populações com pênfigos 

(PETZL-ERLER, 2020; SINHA, 2011).  

 Os mecanismos pelos quais alelos HLA interferem no desenvolvimento de 

doenças autoimunes não estão plenamente elucidados. Uma possível suposição seria 

considerar a determinada resposta resultante da interação aspectos estruturais e 

funcionais dos peptídeos (antígenos) com os receptores correlacionados. Ou seja, a 

característica pleiotrópica do sistema HLA devido a suas diferentes expressões, com 

subsequentes distintas interações e resultando em variadas consequências funcionais 

(PETZL-ERLER, 2020). 

 Com relação ao HLA classe II nos pênfigos e em outras doenças, o desequilíbrio 

de ligação entre genes já analisados e as interações funcionais epistáticas (ou seja, o 
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haplótipo e até mesmo as interações entre diferentes haplóptipos) seriam também 

mecanismos capazes de interferirem no desenvolvimento da autoimunidade (PETZL-

ERLER, 2020). Ainda, com participação nos eventos de autoimunidade, o HLA-DQ na 

apresentação de heterodímero, isto é, molécula codificada pelos genes - HLA-DQA1 e -

DQB1 - vindo, portanto, a expressar cadeias α e β, simultaneamente. Além do mais, as 

possíveis disposições espaciais do complexo heterodímero - configurações cis (genes 

referidos pertencem a um mesmo haplótipo) e trans (genes referidos pertencem a 

diferentes haplótipos. Por exemplo, um materno e outro paterno) – estão envolvidas 

nesses eventos (PETZL-ERLER, 2020).        

Weber et al. observaram associação do HLA DRB1*04:02 com PV em 36 

pacientes provenientes do estado de São Paulo, Brasil. Maehara et al. demonstraram, 

num grupo de 42 brasileiros com PF endêmico (fogo selvagem), que os alelos HLA-

DRB1*04, DRB1*16 e DQB1*05 conferiam suscetibilidade e, por sua vez, os alelos 

HLA-DRB1*07 e DQB1*02 associaram-se com proteção (MAEHARA et al., 2018; 

WEBER, 2010).   

Brochado et al. avaliaram 86 pacientes com PV, 83 pacientes com PF e 1592 

controles saudáveis, e descreveram associações entre os alelos HLA de classes I e II 

com PV e PF na população brasileira (BROCHADO, NASCIMENTO, CAMPOS et al., 

2016; BROCHADO, NASCIMENTO, DEGHAIDE et al., 2016).  

A predisposição genética decorrente dos genes HLA de classes I e II, resultará 

em moléculas, que uma vez presentes nos linfócitos B, nas células apresentadoras de 

antígenos, nos macrófagos e nos linfócitos T, interferirão no desempenho da imunidade 

adaptativa nos pênfigos e em outras condições autoimunes. Assim, com relação à 

genética dos pênfigos, o conhecimento dos alelos HLA e a percepção de que outras 

moléculas herdadas participam da complexa patogenia dos pênfigos, são ferramentas 
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úteis para obtenção de dados e, por conseguinte, otimização terapêutica, inclusive com a 

possibilidade de se conquistar imunoterapia antígeno-específico (ANHALT, DIAZ, 

2001; LOISEAU et al., 2000). 

 

2.4.2 Influência genética: além do Complexo Principal de Histocompatibilidade  

 Em recente revisão, Petzl-Erler observa que nos pênfigos, por se observar 

associações com diversas variantes genéticas, a condição de serem doenças 

multifatoriais deve ser considerada. A predisposição via herança poligênica, i.e., uma 

diversidade de genes, distribuídos em diferentes e diversos loci, define os pênfigos 

como um complexo distúrbio. Porém, vale mencionar, que os poligenes descritos não se 

sobrepõem plena e igualmente em todos os pacientes e, ainda, a presença desses genes 

nem sempre é o suficiente para que se presenciem manifestações da doença (PETZL-

ERLER, 2020).   

 Tendo-se como referência a revisão de Petzl-Erler, estudos em populações 

brasileiras associam polimorfismos genéticos de moléculas não HLA com 

suscetibilidade e/ou proteção ao PF endêmico (fogo selvagem). Todavia, e também 

citados nas revisões de Petzl-Erler e Vodo et al., observa-se estudos em populações 

americana e israelense, correlacionando-as com suscetibilidade para PV e 

polimorfismos de moléculas HLA não clássicas; assim como associações entre PV e 

genes para moléculas não HLA em populações egípcia, eslovaca, indiana, inglesa, 

iraniana, polonesa e sérvia (PETZL-ERLER, 2020; VODO et al., 2018).   

 

       

 

   



44 
 

2.4.3 Influência de fatores não genéticos: estado gestacional, alimentos, 

medicações, infecções, picadas de insetos. 

 Condições hormonais, gestação, fatores alimentares, medicações, infecções 

podem apresentar interações com o sistema imune que culminem com o surgimento de 

doenças autoimunes (RUOCCO, 2013; TAVAKOLPOUR, 2017). Assim, nos pênfigos, 

modelo de autoimunidade, além da relevante participação dos fatores genéticos há de se 

considerar a participação de fatores ambientais (Figura 3) (SALATHIEL et al., 2016). 

 O estado gestacional associa-se com os pênfigos não somente agravando-os, mas 

ainda que raramente, também os desencadeando. Há pouco menos de 50 relatos de 

pênfigos surgidos durante a gestação, sendo PV o mais citado. De maneira interessante, 

as lesões surgem no 1º e 2º trimestres [16,13±10,17 (4-32) semanas], pois a produção de 

cortisol pelo corion placentário durante o 3º trimestre exerce efeito protetor. Ainda, 

Rangel observou PV na forma clínica “exclusivamente cutânea”, numa mulher de 24 

anos, 15ª semana de gestação (BIALYNICKI-BIRULA et al., 2011; KALAYCIYAN et 

al., 2002; LIN et al., 2015; RANGEL, 2016).   

 Selênio, vitamina D e zinco apresentaram-se em níveis diminuídos nos pacientes 

com pênfigos. A ingesta de alho, alho-poró, cebola, cebolinha, pimenta preta, pimenta 

vermelha e bebidas como o chá e vinho tinto parecem se associar com o desencadear 

das lesões. No caso das plantas pertencentes ao grupamento Allium, tem-se a presença 

de compostos -dissulfeto e tióis- que induzem à acantólise (BRENNER, 1999; 

BRENNER et al., 1995; PETZL-ERLER, 2020).  

 Medicações podem atuar como desencadeantes de lesões de pênfigos vulgar, 

foliáceo e paraneoplásico. Mecanismos envolvidos no pênfigo induzido por drogas 

compreendem reações bioquímicas associadas a eventos imunológicos (autoanticorpos 
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antirreativos). Dentre às drogas envolvidas tem-se fármacos pertencentes aos grupos 

tiol, fenol e drogas não-tiol e não-fenol (GHAEDI et al., 2021; PILE et al., 2021). 

 No grupamento tiol reconhece-se que as drogas com essa estrutura molecular-

bucilamina, captopril, D-penicilamina, penicilina-, estimulam a acantólise através da 

ação de enzimas ativadoras do plasminogênio like ao mesmo momento que inibem a 

ação de enzimas que favorecem à adesão entre queratinócitos (PILE et al., 2021). Outra 

possibilidade sugere que os grupamentos sulfidrilas do captopril e da D-penicliamina 

interagem com os grupamentos sulfidrilas das desmogleínas 1 e 3 (CONSTAN et al., 

2021). Bucilamina, captopril, D-penicilamina e penicilina são os fármacos mais 

envolvidos no pênfigo induzido por drogas. O surgimento das lesões pode ser observado 

entre 5,14 a 6 meses após o início dessas medicações. D-penicilamina pode ocorrer em 

33,1% dos pacientes, seguido por captopril, 7,7% e bucilamina, 6,5% (GHAEDI et al., 

2021; PILE et al., 2021). Nos pacientes tratados com D-penicilamina, PF é mais 

frequente do que PV, proporção de 4:1(GHAEDI et al., 2021).  

 No grupamento fenol, - aspirina, heroína, levodopa, rifampicina – devido à 

produção de citocinas pró-inflamatórias pelos queratinócitos, observa-se perda da 

integridade da aderência entre essas células. Dentre as citocinas aqui envolvidas, tem-se 

TNF-α e IL-1 que ao estimularem proteases e a ativação do complemento favorecem à 

acantólise (PILE et al., 2021). 

 Drogas como anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e bloqueadores de 

canais de cálcio são também descritas no pênfigo fármaco-induzido. Trata-se de 

medicações não pertencentes aos grupamentos anteriores. A participação dessas drogas 

ocorre através do favorecimento à presença de autoanticorpos ou alterações nos 

queratinócitos que se resultam em alvo antigênico. (PILE et al., 2021). 
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Quanto às infecções, aquelas de etiologia herpética, podem ocasionar ou mesmo 

favorecer à piora das lesões de pênfigos já pré-existentes. Repostas imunes (aumento de 

interferon e interleucinas) e inflamatórias exacerbadas, decorrentes da infecção viral, 

predisporiam a exacerbações clínicas nos pênfigos em indivíduos predispostos 

geneticamente. Assim, níveis elevados de interferon-gama e interleucinas exacerbariam 

a expressão do HLA classe II nos queratinócitos e, nos quadros crônicos de infecção 

herpética, a contínua secreção de IL-4 e IL-10 favorece à mudança Th1 para Th2 com 

aumento da produção de anticorpos (BRANDÃO et al., 2011; PETZL-ERLER, 2020).  

Além dos herpes 1 e 2, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e outros vírus 

da família herpesviridae – vírus varicela-zóster (VVZ, herpes 3), Epstein-Barr vírus 

(EBV, herpes 4), citomegalovírus (CMV, herpes 5), vírus herpes 8 (HHV 8) – podem 

também reservar interações com as lesões, seja por desencadear, manter ou agravar o 

quadro clínico dos pênfigos (BRANDÃO et al.,2011; RAHMATI-ROODSARI et al., 

2014).  

Relevante condição ambiental refere-se à associação entre PF endêmico e 

picadas de insetos. A presença do mosquito Simulium nigrimanum Macquart, 1838 

(popularmente conhecido como borrachudo) em áreas endêmicas ilustra tal associação. 

Estudos propõem que após contato com a saliva desse inseto da ordem Diptera, a 

existência de proteínas molecularmente semelhantes a desmogleínas, viriam a favorecer 

o surgimento de anticorpos antidesmogleínas, em indivíduos geneticamente suscetíveis. 

Ainda, outra explicação seria a que a presença de vírus, carreados através da saliva 

desses mosquitos, favoreceria a eventos imunológicos resultantes na formação de 

antidesmogleínas. Além do Simulium nigrimanum, outros dípteros do mesmo gênero, 

Simulium pertinax Kollar, 1832 e Simulium pruinosum Lutz, 1910, Simulium 

incrustatum Lutz, 1910, podem reservar alguma associação com os PF (BEZERRA et 
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al., 2017; VERNAL, PEPINELLI et al., 2017; VERNAL, DE PAULA et al., 2020; 

WAMBIER et al., 2017). 

Prosseguindo com a associação entre picada de inseto e PF endêmico, as 

proteínas imunogênicas maxadilan e LJM11, presentes na saliva do Lutzomyia 

longipalpis (Lutz e Neiva, 1912) (mosquito flebotomíneo da ordem Diptera, vetor da 

leishmaniose visceral), associam-se com autoimunidade cruzada, favorecendo ao 

surgimento de lesões de PF decorrente do estímulo de produção de antiDSG1.  

Vernal et al., utilizando ELISA, observaram maior reconhecimento dos 

anticorpos IgG e IgE contra frações proteicas dos extratos das glândulas salivares dos 

mosquitos Nyssomya neivai Pinto, 1926) (= sin. Lutzomyia intermedia) (vetor da 

leishmaniose tegumentar) e Simulium nigrimanum, nos soros de pacientes com PF, 

procedentes da região nordeste do estado de São Paulo, Brasil (VERNAL, DE PAULA 

et al., 2020; VERNAL, PEPINELLI et al., 2017).                       

Vale ainda mencionar que nos indivíduos com predisposição genética aos 

pênfigos, outros fatores, ainda que raramente, mas com citações na literatura são: (i) 

agentes físicos: radiações ultravioletas e ionizantes (raios X), queimaduras térmica e 

elétrica; (ii) agentes químicos: contatos com alérgenos, pesticidas com 

organofosforados, altas concentrações de mercúrio, de chumbo e baixas concentrações 

de zinco; (iii) cirurgias e procedimentos cosmiátricos; (iv) estresse emocional 

(BEZEERA et al., 2017; BRANDÃO, et al., 2011; PETZL-ERLER, 2020; LA SERRA, 

2015).    
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Figura 3: Fatores ambientais e predisposição genética nos pênfigos. 

 
Participação de fatores ambientais em indivíduos geneticamente predispostos. 

Queratinócitos e células de Langerhans estimulam a produção de citocinas pró-

inflamatórias (“sinalização de estresse). Células imunes da pele e fibroblastos 

contribuem para a resposta inflamatória local. Recrutamento de neutrófilos e monócitos 

decorrente da inflamação. O(s) primeiro(s) antígeno(s) derivado(s) do ambiente são 

desconhecidos. Células apresentadoras de antígenos processam moléculas proteicas do 

ambiente, migram para linfonodos de drenagem da pele e, em conjunto com o HLA II, 

apresentam os peptídeos derivados às células T. Posteriormente, num segundo órgão 

linfoide, células T helper ativam células B que produzem anticorpos. A depender das 

semelhanças entre peptídeos apresentados e proteínas self, como a desmogleínas, tem-se 

a atividade dos pênfigos. Fonte: Modificado de PETZL-ERLER, M. L. Beyond the 

HLA polymorphism: A complex pattern of genetic susceptibility to pemphigus. Genet 

Mol Biol, v. 43, n. 3, p. 3, jul.  2020, e20190369. doi: 10.1590/1678-4685-gmb-2019-

0369. PMID: 32639508. 

     

 

 2.5 SNPs FcγRs IgG      

Descritos há mais de 50 anos, os FcγRs são glicoproteínas de membrana celular 

(BERKEN, BENACERRAF, 1966; DAËRON, 2016; RAVETCH, BOLLAND, 2001). 

Encontram-se expressos, principalmente, nas células da linhagem hematopoiética 
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(leucócitos, plaquetas, mastócitos, células de Langehans), mas também podem ser 

encontrados nas células endoteliais, placenta e queratinócitos. Reservam especificidade 

para cada isotipo IgG de imunoglobulinas e ambas as porções dos FcγRs, glicada e 

proteica, são relevantes para a interação FcγR e IgG (CAUZA et al., 2020; DAËRON, 

2016; GELMETTI, 2004; HAYES et al., 2017; KAIFU, NAKAMURA, 2017; LI et al., 

2014; MANCARDI, DAËRON, 2014; MARZOCCHI-MACHADO, LUCISANO-

VALIM, 2005; RECKE et al., 2016; ROSALES, 2017; TIGALONOWA, BJERKE, 

LIVDEN et al., 1990; TIGALONOWA BJERKE, MATRE et al., 1991).    

 

2.5.1 Aspectos evolutivos, genéticos e populacionais dos FcγRs IgG.   

Do ponto de vista evolutivo, as imunoglobulinas são encontradas apenas nos 

vertebrados com  mandíbula e os genes da família FcγR surgiram nos ancestrais desses 

vertebrados devido à necessidade de se estabelecer um sistema imunológico adaptativo; 

pois, durante a evolução, diversos isotipos IgG foram necessariamente gerados de 

acordo com as imposições imunológicas sobre esses organismos (AKULA et al., 2014; 

HARGREAVES, et al., 2015). 

Os mamíferos expressam as seguintes classes de Ig: IgM, IgD, IgG, IgE, IgA e 

IgO e o número de isotipos pode exceder a quinze. Ainda, nos mamíferos, são 

identificados os receptores: clássicos para IgG, o de alta afinidade para IgE, um para 

IgM, um para IgA e outro para IgM/IgA. IgG e IgE não foram observadas em peixes, 

anfíbios, répteis ou aves, o que sugere que sejam exclusivas da classe Mammalia 

(AKULA et al., 2014). 

Os primatas já analisados (humanos, macacos, chimpanzés e orangotangos) têm 

seus clássicos FcRs codificados por genes localizados no cromossomo 1, todavia esses 
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genes não se localizam numa região bem definida, mas sim se distribuem ao longo 

desse cromossomo (Figura 4) (AKULA et al., 2014). 

No genoma humano há uma duplicação envolvendo os receptores de baixa 

afinidade para IgG (FcγRII e FcγRIII), além de dois genes adicionais relacionados ao 

receptor de alta afinidade para IgG, FcγRI. Os novos genes para os receptores de baixa 

afinidade foram denominados FcγRIIc e FcγRIIIb e, por sua vez, os novos genes para 

receptores de alta afinidade foram denominados de FcγRIb e FcγRIc. Vale ressaltar, que 

FcγRIb e FcγRIc são pseudogenes inativados.  

 

Figura 4. Distribuição dos genes FcR IgG no cromossomo 1 dos primatas. 

 
Cada linha na horizontal corresponde ao cromossomo no qual se localizam os diversos 

genes para codificação dos receptores Fc. Amarelo: genes dos FcRL (que são os 

receptores semelhantes aos FcRs clássicos), exceto os FcRLA e B que estão em verde 

claro. Vermelho: genes dos receptores para IgG clássicos em vermelho (Obs.: FcγRIB- 

Ψ e FcγRIC- Ψ são pseudogenes). Verde escuro: genes do receptor para IgE. Laranja: 

genes do receptor para IgM. Azul: genes para o poli -Receptor de Ig (PIGR) e para o 

receptor de IgA/IgM. A figura 4 contém os genes identificados para as seguintes 

espécies animais: Orangotango (Pongo abelli), Chimpanzé (Pan troglodytes), Macaco 

Rhesus (Macaca mulatta), Humano (Homo sapiens). Fonte: Modificado de AKULA, 

S., et al. Fc receptors for immunoglobulins and their appearance during vertebrate 
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evolution. PLoS ONE, v.  9, n. 5, 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0096903. PMID: 

24816777 PMCID: PMC4016189. 

 

No homem, os FcγRs IgG pertencem à superfamília das imunoglobulinas e as 

principais classes identificadas são: FcγRI (CD64 - grupamento de diferenciação 64), 

FcγRII (CD32 –grupamento de diferenciação 32) e FcγRIII (CD16 - grupamento de 

diferenciação 16), além do receptor neonatal para IgG denominado de FcRn (o qual se 

encontra expresso no epitélio intestinal, endotélio e placenta - sinciciotrofoblasto) 

(GELMETTI, 2004; MARZOCCHI-MACHADO, LUCISANO-VALIM, 2005; 

MKADDEM, 2019). Excetuando-se o FcRn, codificado pelo cromossomo 19q3, os 

receptores FcγRI, FcγRII e FcγRIII são codificados por oito genes distintos, localizados 

no cromossomo 1, nas seguintes bandas: 1p12 (FcγRIb); 1q21 (FcγRIa e FcγRIc) 

(MARESCO et al.); 1q21-23 (FcγRII e FcγRIII) (VIGATO-FERREIRA, 2014). Alguns 

desses genes têm múltiplos éxons e a seleção entre estes, na junção do RNAm, pode 

gerar proteínas diferentes (Figuras 5,6 e 7) (MARZOCCHI-MACHADO, LUCISANO-

VALIM, 2005).  
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Figura 5. Características dos FcγRs IgG. 

 
Fonte: Lassauniere, M. M. FC gamma receptors: genetic variation and role in HIV-1 

infection. Biology, 2015, Corpus ID: 85984254. 

 

 

 

Figura 6. Éxons e variabilidade do número de cópias dos genes FcγR IgG  

 
O agrupamento de genes que engloba HSP6, FCGR3A, FCGR2C, HSP7 e FCGR3B 

está sujeito a variação do número de cópias que resulta da duplicação ou deleção de 

grandes segmentos genômicos (45.000 – 68.000 pb). Quanto às frequências dos 

números de cópias já foram designadas como Variante I-IV e CNR1-3 (Breunis et al 

2009, Niederer et al 2010, respectivamente). Os genes FCγR estão dispostos de acordo 

com sua posição no cromossomo 1. Setas pretas indicam a orientação do gene. CNV 

(variação no número de cópias); CNR (número de cópias por região). Fonte: 
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Modificado de Lassauniere, M. M. FC gamma receptors: genetic variation and role in 

HIV-1 infection. Biology, 2015, Corpus ID: 85984254. 

 

 

Figura 7. Éxons dos genes FcγR IgG (2A, 2B, 2C)  

 
L: Sequência líder; D: Ectodomínio; TM: Domínio transmembrana; C: Domínio 

citoplasmático. Todas as regiões em cores correspondem aos éxons expressos e todas as 

regiões em preto representam os éxons splice. Nota: 2A = IIa; 2B = IIb, 2C = IIc. 

Fonte: Modificado de Anania, J. C. et al. The Human FcγRII (CD32) Family of 

Leukocyte FcR in Health and Disease. Front. Immunol., 19 March 2019 | 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00464.  

 

 

 

 Em termos populacionais, a prevalência alélica FcγR é conhecida de acordo com 

os continentes: o alelo FcγRIIa-H131 mostra uma variação de frequência de 0,28 na 

América do Sul a 0,71 no Leste Asiático; o alelo FcγRIIb-T232 de 0,02 na América do 

Sul a 0,28 na África; e o alelo FcγRIIIb * 01 de 0,32 no Sul da Ásia a 0,80 na América 
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do Sul (HAYES et al., 2017). Considerando os relatórios sobre as populações, as 

frequências alélicas FcγRIIIa-V em caucasianos europeus de 0,46 em alemães 

(MANGER et al., 2002) e 0,33 a 0,42 em holandês (DIJSTELBLOEM et al., 1999; 

KOENE, KLEIJER, SWAAK et al., 1988); de 0,31 em japonês (HATTA et al., 1999); e 

de 0,34 nos brasileiros (AMORIM et al., 2012). 

        

2.5.2 Estrutura molecular dos FcγRs IgG  

 Os FcγRs se distribuem em duas principais classes -Tipo I e Tipo II-. Essa 

distribuição tem como base as seguintes considerações: (i) estrutura extracelular; (ii) 

estequiometria de ligação com o domínio Fc; (iii) domínios de sinalização intracelular 

(BOURNAZOS et al., 2015). 

 Os receptores Tipo I apresentam grandes semelhanças na estrutura e nos 

mecanismos de sinalização celular. Seus domínios extracelulares (EC) possuem 

múltiplos domínios de imunoglobulina que se ligam à fração Fc dos anticorpos com 

uma estequiometria 1:1. Assim, observa-se interações de baixa afinidade (µM a alta 

nM), porém com expressiva avidez por imunocomplexos multiméricos (BOURNAZOS 

et al., 2015; DUCHEMIN et al., 1994; SONDERMANN et al., 2000). 

Quanto à estrutura molecular, FcγRs Tipo I são glicoproteínas de membrana e 

que podem apresentar dois ou três domínios extracelulares (EC) (Figuras 8 e 9), 

semelhantes aos das imunoglobulinas (Ig-like), sendo altamente conservados entre as 

diferentes classes destes receptores. Além dos domínios EC, possuem domínios 

transmembranas (TM) e domínios citoplasmáticos (C). Os domínios C, diferentemente 

dos EC, apresentam variações estruturais entre as diferentes classes desses FcγR.  

O sítio de ligação para a IgG encontra-se no domínio EC, numa sequência de 

aminoácidos, denominada cadeia α. Enquanto alguns FcγR são moléculas que 
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apresentam somente a cadeia α (receptores de cadeia única), outros são complexos de 

uma ou mais cadeias (γ, β ou ζ) associadas à cadeia α (receptores de cadeias múltiplas). 

Os FcγR de cadeia única são receptores de baixa (ou até média) afinidade, 

compreendendo às isoformas: FcγRIIb, FcγRIIa/c e FcγRIIIb (MARZOCCHI-

MACHADO, LUCISANO-VALIM, 2005).  

 

Figura 8. Estrutura molecular dos FcγRs IgG. 

 
A) Domínios extracelulares (EC), transmembranas (TM) e celulares (C) dos FcγR IIIa e 

FcγR IIb. ITAM: sequência de ativação de imunorreceptor baseada em tirosina 

(Immunoreceptor tyrosine-based activation motif); ITIM: sequência de inibição de 

imunorreceptor baseada em tirosina (Immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif). 

B) Esquema tridimensional do domínio EC do receptor FcγRIIIa. A porção em azul 

corresponde à fração Fc de uma IgG. Fonte: Modificado de BPS Bioscience. IgG 

Antibodies and FcγReceptors in Immunotherapy. Disponível em: 

https://bpsbioscience.com/igg-antibodies-fc-gamma-receptors-immunotherapy. Acesso 

em 03 jan. 2022.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bpsbioscience.com/igg-antibodies-fc-gamma-receptors-immunotherapy
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Figura 9. Arranjos tridimensionais da complexa estrutura glicoproteica dos FcγRs IgG. 

 
Áreas mostradas em azul ciano correspondem a N-glicanos e áreas em ouro, glicanos.     

Glicanos podem corresponder às seguintes biomoléculas: oligo/polissacarídeos, 

glicolipídeos ou glicoproteínas. Em glicoproteínas podem ocorrer, isolada ou 

simultaneamente, N-glicolisação e O-glicolisação (Fontes, p. 2-3; Moura, p. 20, 2015; 

Reis et al., 2010). Glicoproteínas que constituem os Fcγ Receptores sofrem N-

glicosilação. Fonte: Hayes, J. M. et al. Fc gamma receptors: glycobiology and 

therapeutic prospects. Journal of Inflammation Research, v. 2016, n. 9, p. 209-219, 

2016. https:// doi.org/10.2147/JIR.S121233.  

 

 

 

2.5.3 Funções atribuídas aos FcγRs IgG  

Por se encontrarem expressos numa ampla variedade de leucócitos (Tabelas 1 e 

2), e sendo capazes de ativarem diferentes e relevantes respostas imunocelulares, os 

FcγRs têm importantes atuações, não apenas no controle de infecções, mas também no 

controle e integridade da imunidade (ROSALES, 2017; SANDERS et al., 1994). Por 

específicas interações, com distintos tipos de FcγRs, o domínio Fc da IgG medeia amplo 

espectro de funções imunológicas, que influenciam e correlacionam as respostas imunes 
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inata e adaptativa (Figuras 10 e 11) (BOURNAZOS, RAVETCH, 2017; BOUNAZOS, 

WANG, et al., 2017; HAYES et al., 2017; LASSAUNIERE, 2015).  

 

Figura 10. Funções dos FcγRs IgG de acordo com a classe. 

 
Fonte: Modificado de Lassaunière, R.; Tiemessen, C.T. FcgR Genetic Variation and 

HIV-1 Vaccine Efficacy: Context and Considerations. Frontiers Immunollogy v. 

12:788203, 2021, doi: 10.3389/fimmu.2021.788203 
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Figura 11. Funções decorrentes das específicas interações entre os FcγRs IgG e células 

envolvidas. 

      
 

 
 

ADCC (=CCDA): Citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Fonte: 
Lassauniere, M. M. Fc gamma receptors: genetic variation and role in HIV-1 infection. 

Biology, 2015. 
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Uma condição a ser observada refere-se àquela em que os genes envolvidos na 

codificação dos FcγRs exibem frequentes variações, tanto na sequência (SNP), quanto 

no número de cópias (Figura 7). Assim, SNPs e número de cópias influenciam nas 

propriedades funcionais desses receptores, promovendo-os, inclusive, à condição de 

mediadores de desordens inflamatórias, incluindo doenças autoimunes (Tabela 1) 

(KAIFU, NAKAMURA, 2017; MAGNUSSON et al., 2004; RECKE et al., 2015). 

Assim sendo, ao atuarem como moduladores da resposta imunológica, os FcγRs 

desempenham relevante papel no mecanismo patogênico de doenças autoimunes, dentre 

elas, LES e a AR (Tabela 1) (GORNOWICZ-POROWSKA et al., 2017; KAIFU, 

NAKAMURA, 2017; LEHRNBECHER et al., 1999).  

 

 

 

 



60 
 

Tabela 1. Estrutura dos FcγRs IgG humanos: variedade de leucócitos que expressam FcγRs e doenças associadas com os FcγRs.  

 FcγRIa 

(CD64a) 

FcγRIIa 

(CD32a) 

FcγRIIb 

(CD32b) 

FcγRIIc 

(CD32c) 

FcγRIIIa 

(CD16a) 

FcγRIIIb 

(CD16b) 

 

     
 

Alelos  H131 R131 Promoter 

-360C/ 

-120A 

T232 Q13 Stop 

13 

V158 F158 NA1 NA2 SH 

IgG1 +++ +++ +++ + + + - +++ ++ +++ 

IgG2 - ++ + - - - - + - - 

IgG3 +++ +++ +++ ++ ++ ++ - +++ +++ +++ 

IgG4 +++ +++ ++ + + + - ++ - - 

Expressão Mac, Mon, 

Neu, CDn 

Mac, Mon, Neu. Eo, CDn, 

Plt 

Cél. B, Mac, Mon, Neu, 

Bas, CDn 

Mac, Mon, Neu, 

NK 

Mac, Mon, NK, CDn Neu, Eo, Bas 

Doenças 

associadas ao 

SNP 

 Sd. GPT, 

DK, 

Colite 

ulcerativa, 

PTI na 

LES, 

PTI, 

Nefropatia 

por IgA, 

SAAF 

LES (positiva 

associação) 

Nefrite lúpica 

(negativa 

associação) 

LES, 

Atopia 

DK  Nefropatia 

por IgA, 

AR, 

PTI na 

infância 

LES 

Doença 

de 

Cronh, 

Doença 

FPI, 

GW, 

Doenças 

ANCA + 
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infância de 

Behçet 

Sd. GPT 

Doenças 

associadas às 

variações no 

número de cópias 

   PTI, 

LES 

Sarcoidose Glomerulonefrite, 

LES*, AR*, SJ primária*, 

GW*, Sarcoidose, 

DK, 

Esclerose sistêmica 

Legenda: Mac: macrófagos, Mon: monócitos, Neu: neutrófilos, CDn: células dendríticas, Eo: eosinófilos, Plt: Plaquetas, Cél. B: células B, 

Bas: Basófilos, NK: células natural killer, ITAM: motivo de ativação de imunorreceptor baseado em tirosina, ITIM: motivo de inibição de 

imunorreceptor baseado em tirosina, Sd. GPT: Síndrome Goodpasture, PTI: Púrpura trombocitopênica, SAAF: Síndrome do anticorpo 

antifosfolípide, AR: artrite reumatoide, DK: Doença de Kawasaki, FPI: Fibrose pulmonar idiopática, GW: Granulomatose de Wegener, SJ 

primária: Síndrme de Sjögren primária. Fonte: Modificado de Kaifu, T. e Nakamura A. Polymorphisms of immunoglobulin receptors and the 

effects on clinical outcome in cancer immunotherapy and other immune diseases: a general review. International Immunology, v. 29, n. 7, p. 

319-325. doi: 10. 1093/intimm/dxx041.*Fonte: Treffers, L.W. et al. FcγRIIIb Restricts Antibody-Dependent Destruction of Cancer Cells by 

Human Neutrophils. Front. Immunol, https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.03124, 2019.                     

 

 

 

 

 

              

https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.03124
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2.5.4 Considerações gerais sobre os SNPs dos receptores FcγRIIa, FcγRIIb, 

FcγRIIIa, FcγRIIIb. 

Subclasses de anticorpos IgG ligam-se aos vários FcγRs, com diferentes 

afinidades. Dentre suas funções, FcγRIIa e FcγRIIIa atuam nos eventos de fagocitose, 

endocitose, internalização de imunocomplexos, citotoxicidade mediada por células 

dependente de anticorpos, liberação de citocinas. FcγRIIb atua mediando os eventos de 

internalização de complexos imunes e na regulação das células B. Por sua vez, FcγRIIIb 

atua na ativação de fatores nucleares e na formação de NETs (Neutrophil extracellular 

traps). Vale ressaltar que esse mesmo receptor apresenta as seguintes codificações e 

com as possíveis funções: FcγRIIIb-NA1 (codificado pelo alelo 3B * 01), importantes 

funções de fagocitose e opsonização; FcγRIIIb-NA2 (codificado pelo alelo 3B * 02) e 

FcγRIIIb-SH (codificado pelo alelo 3B * 03) ainda não têm funções claramente 

estabelecidas e estando relacionados com os níveis de expressão de FcγRIIIb (GILLIS, 

et al., 2014, LI et al., 2014; RECKE et al., 2015).  

Existem vários SNPs descritos para os receptores FcγRII e FcγRIII.  

Para FcγRIIa, dois alelos de genes codificam duas isoformas, com diferentes 

aminoácidos na posição 131 [Nota: há autores que consideram a posição sendo 167 ao 

invés de 131: rs1801274; p.His167Arg (KWON et al., 2017)]. Estas isoformas são 

reconhecidas como “baixa resposta” (H131-histidina) e “alta resposta” (R131-arginina). 

As isoformas H131 e R131 encontram-se expressas de formas diferentes entre as 

populações caucasianas e asiáticas.  Além das associações com infecções e 

autoimunidade, os SNPs dos FcγR IgG também podem interferir na resposta terapêutica 

a tratamentos preconizados. Com relação ao polimorfismo do FcγRIIa, Peñalver et al. 

observaram pior resposta ao Rituximabe nos pacientes com púrpura trombocitopênica 

imune e homozigotos para R (131R/R). Indivíduos FcγRIIa131H, homo ou 



63 
 

heterozigóticos, tendiam à melhor resposta a essa terapêutica (ELLITHY et al., 2017; 

ROSALES, 2017; VIGATO-FERREIRA et al., 2014.). 

Com relação ao SNP do FcγRIIIa que decorre da presença de valina (V) ou de 

fenilalanina (F) na posição 158. Células com receptor Fcγ homozigoto para V (158V/V) 

detêm maior afinidade in vitro com IgG1. Por outro lado, em comparação, células com 

receptores codificados pelos alelos 158V/F ou 158F/F detêm menores afinidades com 

IgG1. Além da associação com autoimunidade, a relevância clínica deste polimorfismo, 

demonstrada em uma série de estudos, denota que a melhor resposta terapêutica ao 

Rituximabe ocorre nos indivíduos com receptores codificados pelo alelo 158V/V. Por 

sua vez, pacientes com receptores codificados pelos alelos 158V/F ou 158F/F tendem à 

menor resposta terapêutica. Vale ressaltar que esse polimorfismo não guarda 

significância prognóstica e seu impacto limita-se aos pacientes nos quais o Rituximabe 

foi uma opção terapêutica (CARTRON et al., 2002; KASPERKIEWICZ et al., 2017; 

KOENE, KLEIJER, ALGRA et al., 1997). 

Da mesma forma, para FcγRIIIb, presentes nos neutrófilos, tem-se a existência 

de dois aloantígenos diferindo em quatro posições, NA1 (R36 N65 D82 V106) 

(atualmente denominado HNA-1a) e NA2 (S36 S65 N82 I106) (atualmente denominado 

HNA-1c), e com diferentes padrões de glicosilação. Consequentemente, essas 

diferenças afetam a capacidade da interação IgG e FcγRIIIb. Neutrófilos de indivíduos 

homozigotos para o alelo NA1 apresentam melhor fagocitose (alvo da opsonização) do 

que os neutrófilos dos homozigotos para o alelo NA2. Além disso, com relação ao 

receptor NA2, a ocorrência de uma mutação pontual (A78D) no alelo NA2 promove a 

formação de um outro aloantígeno FcγRIIIb, denominada SH (atualmente denominado 

HNA-1c). Tal mutação, caracterizada por C → A, na posição 266 resulta numa 

substituição do aminoácido alanina pelo aminoácido ácido aspártico (Tabela 2). Não se 
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sabe se o polimorfismo SH tem influência na deficiente função fagocitária descrita para 

o fenótipo NA2 (BUX et al., 1997).  

Importante ressaltar que HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c e, mais recentemente, 

HNA-1d pertencem ao sistema HNA-1. O SNP desse sistema se deve a substituições de 

nucleotídeos no éxon 3 do gene FcγRIIIb. Atualmente cinco alelos FcγRIIIb (e não 

somente três alelos) encontram-se descritos, além do alelo FcγRIIIb*nul que indica 

deficiência do FcγRIIIb (FLESCH, REIL; 2018).    

Por fim, soma-se a condição de que o gene para FcγRIIIb pode estar presente em 

um número variável de cópias de genes (NVC) em diferentes indivíduos (ROSALES, 

2017; VIGATO-FERREIRA et al., 2014). O NVC nos indivíduos apresenta variações: 

indivíduos sem FCGRIIIb, que são apresentações muito raras até indivíduos com 5 

cópias desse gene. Um baixo NVC associa-se à suscetibilidade a doenças autoimunes: 

LES, síndrome de Sjögren primária, granulomatose de Wegner, AR. Por sua vez, alto 

NCV foi associada com psoríase em chineses da etnia Han (TREFFERS et al., 2019). 

Estudos que descrevem diversos alelos envolvidos nos SNPs dos FcγRs para IgG 

associados a diversas condições autoimunes em populações específicas, podem ser 

observados na Tabela 4.   
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Tabela 2. Formas de FcγRIIIb e frequência dos genes em populações chinesa, japonesa e de brancos. 

 
Fonte: Modificado de Bux, J. et al. Characterization of a New Alloantigen (SH) on the Human Neutrophil Fcgreceptor IIIb. Blood, v. 89, n, 3, p. 

1027-1034. Obs.: NA1, atualmente denominado HNA-1a; NA2, atualmente denominado HNA-1b; SH, atualmente denominado HNA-1c. 
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Tabela 3. Alelos FcγR IgG envolvidos em doenças autoimunes segundo estudos populacionais compilados da literatura.  

Doença SNP População Autores 

Vasculite Sistêmica ANCA Positivo FcγRIIIb *01/01 Ingleses caucasianos Tse et al., 2000  

Granulomatose com Poliangeíte+ 

FcγRIIIb *01 Americanos Edberg et al., 1997  

FcγRIIa R/R131 

FcγRIIIa F/F158 
Alemães Dijstelbloem et al., 1999  

Síndro Nefrótica Idiopática FcγRIIa H131 Italianos (crianças) Rossi et al., 2018  

Púrpura Trombocitopênica Idiopática FcγRIIIa V/V158 Brasileiros (crianças) Amorim et al., 2012  

Penfigos (Vulgar e Foliáceo) 

FcγRIIb (prot)# 

 FcγRIIc (susc)#   
Estudo alemão Recke et al., 2015 

FcγRIIIa F/F 158 Estudo polonês 
Gornowicz-Porowska et al., 

2020  

Glomerulopatias Primárias FcγRIIa R131 Brasileiros Gelmetti et al., 2004 

Artrite Reumatoide FcγRIIIa F/F158 Espanhóis Nieto et al., 2000 

DBAS* FcγRIIIa V/F 158 Estudo polonês 
Gornowicz-Porowska et al., 

2020 

 

 

 

 

FcγRIIa R131 

Europeus brancos 

(nefrite lúpica) 
Duits et al.,1995 

Brasileiros 

(nefrite lúpica) 
Gelmetti et al., 2004 
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+Previamente denominada como Granulomatose de Wegner; # prot: Proteção; susc: Suscetibilidade; ANCA: Anticorpo Anticitoplasmático de 

Neutrófilos; *Desordens Bolhosas Autoimunes Subepidérmicas (inclui penfigoide bolhosos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

 

 

Brasileiros Vigato-Ferreira et al., 2014 

FcγRIIIa F/F176 Americanos Wu et al., 1997 

FcγRIIIb *02/02 Japoneses Hatta et al., 1999       
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2.5.5 ITAM e ITIM 

 Estando os FcγRs IgG envolvidos nas respostas imunes inata e adquirida e, após 

as interações desses receptores com imunoglobulinas ou com complexos imunes, uma 

série de reações intracelulares se estabelecem, sejam para ativar, sejam para inibir 

relevantes eventos pró-inflamatórios, anti-inflamatórios e imunomodulatórios. De 

maneira geral, mecanismos como fagocitose, degranulação, citotoxicidade celular 

dependente de anticorpo (ADCC), liberação de citocinas, atuação de mediador lipídico e 

produção de superóxido, requerem a presença ITAM [sequência de ativação de 

imunorreceptor baseada em tirosina (Immunoreceptor tyrosine-based activation motif)]. 

Assim, a depender do polimorfismo herdado, os mecanismos em questão poderão estar 

mais ou menos atuantes e, portanto, resultando em diferentes desfechos frente a 

condições clínicas infecciosas e imunomediadas. O ITAM possui a seguinte sequência 

de aminoácidos Yxx [L / I] x (6−8) Yxx [L / I] e encontra-se associado com receptores 

FcγRIIa (receptor de cadeia única), com FcγRI e FcγRIIIa (receptores de cadeias 

múltiplas). As duas sequências YxxL descritas acima são intercaladas por resíduos de 

aminoácidos variáveis e que diferem em quantidade, a depender do tipo de cadeia. Nos 

receptores de cadeia única tem-se doze resíduos de aminoácidos, enquanto que nos 

receptores de cadeias múltiplas conta-se sete resíduos de aminoácidos (MARZOCCHI-

MACHADO, LUCISANO-VALIM, 2005; MKADDEM et al. 2019).   

Condição a ser observada refere-se que, a depender ITAM, os receptores 

FcγRIIa e FcγRIIIa poderão ser direcionados à ativação ou à inibição de respostas 

imunes. Então devido à dualidade que esses receptores podem apresentar em 

decorrência do ITAM, tem-se o ITAMa (ITAM ativador) e ITAMi (ITAM inibidor) 

(Figura 12) (KIM et al., 2021; MKADDEM et al.,2019).  
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Por outro lado, o ITIM [sequência de inibição de imunorreceptor baseada em 

tirosina (Immunoreceptor tyrosine-based inhibitory mot)] encontra-se presente na 

porção citoplasmática do FcγRIIb, e por exercer ação inibitória, promove um retro 

controle com as reações desencadeadas pelos receptores com o ITAM (MKADDEM et 

al. 2019).  

O ITIM apresenta a sequência [I/V/L/S]xYxx[L/V], sendo o resíduo Y 

conservado. Tal sequência de aminoácidos faz-se necessária para que o FcγRIIb atue 

nas reações de internalização de imunoglobulinas complexadas. De acordo com revisão 

feita por Marzocchi-Machado et al., as isoformas desse receptor podem apresentar 

diferenças quanto aos eventos de internalização: b1 não medeia eventos de endocitose e 

b2 não promove fagocitose (MARZOCCHI-MACHADO, LUCISANO-VALIM, 2005; 

MKADDEM et al. 2019).   

 

2.5.6 Reações que envolvem os FcγRs IgG, ITAM e ITIM 

 Ao se estabelecer a interação FcγR IgG e IgG (monomérica ou complexada), 

quinases da família src lyn e fyn promovem a fosforilação de dois resíduos de tirosina 

do ITAM, resultando no recrutamento e também fosforilação de moléculas sinalizadoras 

contendo SH2/Syk. Estas moléculas, por sua vez, interagem com o segmento do ITAM 

que sofreu fosforilação, que por sua vez ativa as proteínas envolvidas na resposta 

celular, tais como fosfolipase C gama 1 (PLCγ), tirosina quinase de Bruton (Btk), fator 

de troca de nucleotídeo guanina Vav e fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K). PLCγ, através 

de reação de hidrólise, converte IP2 em trifosfato Inositol – IP3- e diacilglicerol (DAG). 

A presença do IP3 promove o aumento intracelular dos níveis de Ca2+/cálcio 

(proveniente dos estoques intracelulares e/ou do influxo extracelular) e a presença do 

DAG promove a ativação da PCK (proteína quinase C). Assim, tanto os níveis 
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intracelulares aumentados de Ca2+ (os quais também ativam a PCK), quanto a PCK, 

além da existência de vias sinalizadoras Ras e MAP [proteína ativada por mitógeno 

(mitogen-activated protein)], promoverão os eventos de citotoxicidade dependente de 

anticorpo, degranulação, fagocitose, influxo de mediadores da inflamação (moléculas 

pró-inflamatórias), secreção de citocinas (Figura 12) (GELMETTI, 2004; 

MARZOCCHI-MACHADO, LUCISANO-VALIM, 2005; MKADDEM et al. 2019).    

 Por sua vez, com relação ao ITIM, motivo exclusivamente associado ao 

FcγRIIb, a fosforilação da tirosina se estabelece pela quinase src lyn, promovendo assim 

o recrutamento e a fosforilação das fosfatases de Inositol SHIP: - SHIP-1 e SHIP-2. 

Essas fosfatases SHIP (e, também, PTEN fosfatase) irão regular os níveis IP2/IP3, vindo 

a não favorecer níveis elevados do IP3, com consequente bloqueio do influxo de Ca2+. 

Assim, as reações e eventos imunológicos, descritos anteriormente para o ITAM, não 

ocorrerão com FcγRIIb (Figura 12) (GELMETTI, 2004; MARZOCCHI-MACHADO, 

LUCISANO-VALIM, 2005; MKADDEM et al. 2019).  

 Embora o ITIM guarde relevante atuação nas reações de inibição exercidas pelo 

FcγRIIb, Li et al. observaram que a variante alélica FcγRIIbT em associação com o 

receptor de células B (BCR), independente da presença do ITIM, medeia maior inibição 

do Ca2+ quando comparada ao alelo selvagem FcγRIIbI nas mesmas condições (LI et 

al., 2003).    

 Quanto ao ITAMi, recentemente descrito, se caracteriza pela fosforilação apenas 

do último resíduo de tirosina do motivo ITAM, por quinases src lyn. Entretanto, após o 

envolvimento de moléculas sinalizadoras Syc, observa-se o recrutamento da fosfatase 

Inositol SHIP-1 que anula o sinal de ativação (Figura 12) (MKADDEM et al., 2019). 
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  Figura 12. Reações envolvidas com as sequências ITAM, ITIM, ITAMi. 

 
Fonte: Modificado de MKADDEM, S. B.; BENHAMOU, M.; MONTEIRO, R. C. 

Understanding Fc Receptor Involvement in Inflammatory Diseases: From Mechanisms 

to New Therapeutic Tools.  Front. Immunol, v. 10, n.811, abr. 2019, https://doi.org/ 

10.3389/ fimmu.2019.00811.   

 

 

2.5.7 FcγRs IgG e sistema HLA 

 

 Estando os FcγRs IgG interligados com as respostas imunes inata e adaptativa, 

infere-se que seja possível sequência de reações que acabem por envolver o sistema 

HLA. Na Figura 13, pode-se observar a cooperação entre moléculas de ativação (ou 

inibição) dos FcγRs IgG com o MHC (HLA classes 1 e 2).     
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Figura 13. Mecanismos de apresentação de antígenos e ativação de células T. 

 
1. A presença de imunocomplexos favorece a ativação de FcγRs de baixa afinidade.  

Qinases da família lyn, por exemplo, iniciam a fosorilação do ITAM. Recrutamento de 

moléculas sinalizadoras ocorre (por exemplo, syk) e com posterior interações com o 

segmento fosforilado do ITAM. Por fim, tem-se a ativação de fosfolipases, aumento do 

trifosfato Inositol, aumento do cálcio intracelular e consequente ativação da célula. Os 

inibidores (ITIM) contendo FcγRs, como FcγRIIB, também podem ser expressos na 

superfície celular; a sinalização preferencial de FcγR inibitória inibiria a ativação 

celular. 2. A ativação celular desencadeia programas de transcrição dentro da célula 

apresentadora de antígeno, como expressão aumentada de citocinas pró-inflamatórias 

(por exemplo, IL-6, IL-15, IL-10), bem como regulação positiva de moléculas 

coativadoras ligadas à membrana, incluindo CD80 e CD86. 3. A interação mediada 

FcγR e IgG-IC resulta na apresentação de peptídeos, derivados de antígenos, para 

células T, porém via HLA de classes I e II. Por fim, ativação subsequente de células T 

via receptor de células T. Obs.: A interação do MHC é aprimorada pela co-estimulação 

concomitante da célula T através do engajamento CD80/CD86, bem como pela ativação 
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da resposta imune (ou seja, Th1 vs. Th17) por meio de citocinas pró-inflamatórias 

liberadas pela célula apresentadora de antígenos no microambiente. Fonte: Modificado 

de JUNKER et al. Fc Gamma Receptors and Their Role in Antigen Uptake, 

Presentation, and T Cell Activation. Front Immunol.v. 11, n. 1393, p. 7, jul. 2020, doi: 

10.3389/fimmu.2020.01393. 

 

2.5.8 FcγRs IgG e pênfigos 

 Em 2015, segundo Recke et al., o FcγRIIc (CD32c) (rs183547105), codificado 

pelo FcγRIIc, correlaciona-se com suscetibilidade aos pênfigos (PV e PF); entretanto, a 

expressão desse receptor se conclui quando se tem a concomitante presença do alelo 

ORF [FcγRIIc (variante rs183547105, alelo ORF)]. Por sua vez, esses mesmos autores 

observaram que a expressão do FcγRIIb (CD32b) (rs3219018), codificado pelo FcγRIIb 

[(-386G>C), alelo C] mostrou-se aumentada quando na presença da associação FcγRIIc 

ORF. A ação inibitória do FcγRIIb (CD32b) está envolvida na propriedade de tolerância 

dos linfócitos B, a qual contrabalanceia com a expressão do receptor FcγRIIc (CD32c). 

Portanto, ao passo que o FcγRIIc se associa com suscetibilidade, o FcγRIIb (FcγRIIb-

386C) associa-se com proteção aos pênfigos (KAIFU, NAKAMURA, 2017; PETZL-

ERLER, 2020; RECKE et al., 2015).   

Em 2017, Gornowicz-Porowska et al. demonstraram elevada expressão de 

CD32a (FcγRIIa) nas lesões cutâneas de pacientes com pênfigo (sem distinsão entre PV 

e PF) e PB por imunohistoquímica, porém, sem relação com os autoanticorpos 

circulantes. Assim, a ativação funcional do CD32a parece desempenhar papel na 

formação das lesões bolhosas dos pênfigos e do PB (GORNOWICZ-POROWSKA et 

al., 2017). 

Em 2019, Mahmoudi et al., em estudo de pacientes com PV, fazem 

considerações sobre a importância do receptor FcγRIIIa (CD16a rs396991) no 
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tratamento dos pênfigos; pois a depender do SNP herdado, observar-se-á maior ou 

menor resposta terapêutica (MAHMOUDI et al., 2020).     

Em 2020, ainda, Gornowicz-Porowska et al. demostraram associação do 

genótipo FF do receptor FcγRIIIa (CD16a) G>T (V>F 158) (rs396991) com 

imunodeposição de IgG1, o que vem a favorecer à cronicidade nos pênfigos, porém sem 

diferenciar esse achado entre os grupos PV e PF (GORNOWICZ-POROWSKA et al., 

2020). 

 

2.6) Rituximabe e pênfigos 

A terapia convencional para os pênfigos é realizada com corticosteroides 

(administrados por via oral ou por pulsos intravenosos) com ou sem agentes 

imunossupressores adjuvantes (CHRIGUER, ROSELINO et al., 2012; KANWAR, 

KAUR et al., 2002; PORRO, HANS FILHO, SANTI, 2019; PORRO, SEQUE et al., 

2019). Apesar da melhora que se pode alcançar na vigência dos corticosteroides, sua 

utilização a longo prazo tende a favorecer ao surgimento de adversidades, tais como: 

diabetes mellitus/disglicemia, distúrbios oftalmológicos, hipertensão arterial sistêmica, 

infecções, insuficiência adrenal secundária, osteoporose/osteopenia, síndrome de 

Cushing (AMBER, 2018; AMBIEL, ROSELINO, 2014; KRIDIN, 2018; PASRICHA et 

al., 2008; PERIFANI et al., 2021; VINAY, CAZZANIGA, et al., 2018; 

TAVAKOLPOUR, MAHMOUDI, BALIGHI et al., 2018; VINAY, DOGRA, 2018; 

WERTH et al., 2021).   

Assim, com o objetivo de se minimizar e até mesmo evitar os efeitos deletérios 

dos corticoides, outras abordagens terapêuticas, tais como drogas imunossupressoras 

e/ou moléculas imunobiológicas, têm sido amplamente indicadas no tratamento dos 

pênfigos e dos penfigoides.    
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Até o ano de 2018, o tratamento dos pênfigos com Rituximabe associado ou não 

a agentes imunossupressores era off-label, reservado aos casos de pênfigo grave e 

refratário aos tratamentos convencionais (AGARWAL et al. 2018; PALACIOS-

ÁLVAREZ et al., 2021; SHETTY, 2015). Em junho de 2018, e com base no estudo 

RITUX 3, o Rituximabe recebeu aprovação do FDA para o tratamento do PV moderado 

a grave; ampliando assim a indicação do seu uso e não mais reduzido à condição off 

label. A associação de Rituximabe com baixas doses de prednisona têm sido proposta 

como primeira linha de tratamento. Essa associação, além de mais eficaz, quando 

comparada com o uso isolado de prednisona, mostrou-se mais efetiva e com menor 

ocorrência de eventos adversos (FRAMPTON, 2020; HEBERT, JOLY, 2018; JOLY et 

al., 2017; KEELEY, 2019; KRAFT, WORM, 2018; MURREL, PEÑA et al., 2020; 

MURREL, SPRECHER, 2017; VINAY et al., 2017). Ainda, Sanchez et al. observaram 

que o Rituximabe, como terapia única e a longo prazo, mesmo que em baixas doses, 

previne recidivas e favorece à sustentada CR nos pacientes com pênfigo grave e de 

difícil manejo. Retratamento, com uma única dose de 500mg, após 12 e 18 meses 

resultou num mais prolongado tempo de CR (DIDONA et al., 2022; JOLY et al., 2017; 

SANCHEZ et al., 2018). A manutenção do Rituximabe, nos primeiros 12 meses após a 

terapia inicial com o próprio Rituximabe, é também proposta por Saleh nos pacientes 

com títulos iniciais elevados de antiDSG1 (SALEH, 2018). 

O Rituximabe é um anticorpo monoclonal quimérico, IgG1κ, 145kDa, anti-

CD20, representado por uma imunoglobulina glicosilada IgG1 humana, com regiões 

constantes de cadeias leves e pesadas de murinos. A molécula CD20 é uma proteína 

transmembrana, hidrofóbica, massa molecular de 35kDa, expressa apenas nos linfócitos 

B maduros e células pré-B e ausente nos plasmócitos, nas células tronco e células B 

progenitoras (Figura 14) (AJITHKUMAR, et al., 2020; BORRADORI, 2008; 
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FRAMPTON, 2020; HANIF et al., 2021; KRIDIN, 2018; NAGEL et al., 2009; 

SITARU, THIEL, 2014; ZAMBRUNO, 2008). Nas doenças bolhosas da pele, ao se 

depletar células B patogênicas, ocorre redução dos anticorpos patogênicos 

(CIANCHINI et al., 2007; HERTEL et al., 2008). A depleção das células B pelo 

Rituximabe ocorre devido às seguintes condições: (i) citotoxicidade celular mediada 

dependente de anticorpo das seguintes; (ii) citotoxicidade complemento mediada; (iii) 

apoptose diretamente induzida (MacIsAAC et al., 2018). Além da depleção de células 

CD20, o Rituximabe favorece à depleção de células T. Com isso, tem-se a reversão de 

medidas regulatórias prejudicadas e a diminuição da produção de várias citocinas pró-

inflamatórias (TAVAKOLPOUR, 2017).  

 

Figura 14: Desenvolvimento da célula B e expressão do CD20. 

RTX=Rituximabe. O desenvolvimento das células B envolve a medula óssea (pró-

células B, pré-células B e células imaturas), sangue periférico e tecidos linfoides 

periféricos (centros germinativos dos linfonodos e baço). Durante esse 

desenvolvimento, as pré-células B recebem o BCR (B-cell receptor) e passam por uma 

seleção para se evitar a formação de células B autorreativas. Fonte: Modificado de 

SITARU, C.; THIEL, J. The need for markers and predictors of Rituximab treatment 

resistance. Exp Dermatol., v. 23, n. 4, p. 236, 2014, DOI: 10.1111/exd.12331 
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Borradori et al. foram pioneiros em sugerir o uso do Rituxiambe para o 

tratamento de pênfigos. Em um relato de caso, observaram melhora em paciente com 

pênfigo paraneoplásico (PPN), que teve indicação do Rituximabe para tratamento de 

linfoma folicular. Ainda relataram que a ideia da indicação do Rituximabe foi 

incentivada pelo relato verbal dos médicos M. Heizman e M. J. Bargetzi, que também 

observaram, em maio de 2000, satisfatória resposta em um caso de PPN associado a 

linfoma não-Hodgkin folicular (BORRADORI et al., 2001). Posteriormente, em 2002, 

Salopek et al. relataram o uso do Rituximabe em paciente de 30 anos, com PV refratário 

e que alcançou remissão parcial (SALOPEK et al., 2002). 

 Com relação à posologia, há dois principais padrões de doses de Rituximabe 

comumente usados (AMBER, 2015): (i) dose padrão para linfoma - 375 mg/m2, por 

semana, por 4 semanas; e (ii) dose padrão para AR - 1000 mg/semana, por 2 semanas. 

Ambos padrões se enquadram dentro do regime de alta dose, ou seja, doses próximas ou 

maiores que 2000 mg/ciclo. O protocolo padrão para AR tem sido frequentemente 

utilizado, visto que o pênfigo é uma doença autoimune e não se deseja, como nos 

linfomas, erradicação de clones de células B malignas. Além do mais, com a dose 

protocolo padrão para AR, consegue-se atingir rápido pico com adequada concentração 

do Rituximabe e, perante poucos ciclos, os custos são reduzidos (CIANCHINI et al., 

2012; HEELAN et al., 2014; LESHEM, DAVID, HODAK et al., 2014; LESHEM, 

HODAK, DAVID et al., 2014; WANG et al., 2015). Embora alguns estudos 

demonstrem melhora e prolongada remissão clínica utilizando-se o protocolo padrão 

para linfoma e com redução dos níveis de anticorpos antiDSGs (AMBER, LONDHE et 

al., 2014), o protocolo para AR tem despontado como opção. Ainda, o protocolo AR 

modificado, cujo esquema posológico de 1000mg nos D0(dose inicial) e D15 (15 dias 

após a dose inicial), seguidos de doses de manutenção de 500mg nos D6m e D12m (6 e 
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12 meses após o mês das duas primeiras infusões) reserva menos eventos de recidivas 

(KASPERKIEWICZ et al., 2017; JOLY et al., 2017).   

Dentre os efeitos colaterais, os eventos adversos graves são incomuns e 80% 

destes geralmente ocorrem durante a primeira infusão (JASON et al., 2009). O 

Rituximabe tem se mostrado efetivo e bem tolerado no tratamento dos pênfigos, com 

cerca de 3,3% de adventos graves (WANG et al., 2015). Dentre os efeitos colaterais 

mais comuns tem-se: febre, calafrios, cefaleia, astenia, náuseas, prurido e erupção 

cutânea. Tais efeitos podem ser minimizados, suspendendo ou diminuindo a velocidade 

da infusão e/ou administrando, antes das infusões, anti-histamínicos, analgésicos 

(paracetamol) e glicocorticoides (JASON et al., 2009; WERTH et al., 2021). Ainda, 

como evento não grave e incomum, Heelan et al., relatam o desenvolvimento de 

paroníquia bilateral após Rituximabe em um paciente (HEELAN et al., 2014). Com 

relação aos eventos adversos graves ou com potencial de gravidade, são citados: reação 

paradoxal, síndrome da lise tumoral, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise 

epidérmica tóxica, reativação da hepatite B, leucoencefalopatia multifocal e progressiva, 

hipocalemia, reações de hipersensibilidade (anafilaxia, eventos pulmonares graves, 

arritmias cardíacas e falência renal), hipocalemia, anormalidades hematológicas 

(citopenias e anemia hemolítica), perfuração e obstrução gastrintestinais (GREGORIOU 

et al., 2014; GUZZI et al., 2020; JASON et al., 2009; JOLY et al., 2007; LONDHE et 

al., 2014; LUNARDON et al., 2012; NILI et al., 2020; RAM et al., 2009; 

TAVAKOLPOUR, MAHMOUDI, BALIGHI et al., 2018; WERTH et al., 2021). 

Em pacientes com linfoma não Hodgkin e que receberam Rituximabe, os efeitos 

adversos no sistema imunológico foram raramente encontrados e, geralmente, 

reversíveis (RAM et al., 2009).  
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Neutropenia em decorrência do Rituximabe pode ser considerada como 

complicação hematológica de relevante interesse clínico. O tempo de início da 

neutropenia tem sido de 46 a 384 dias e, geralmente, são episódios bem tolerados e 

autolimitados (RAM et al., 2009). Em desordens autoimunes, neutropenia pelo 

Rituximabe se mostrou menos frequente quando comparada com desordens 

hematológicas malignas (1,5% a 23% nas desordens autoimunes e 5% a 27% nos 

linfomas) (AJEGANOVA et al., 2017). Uma possível explicação seria que, nas 

desordens autoimunes, por se utilizar menor dosagem do Rituximabe, a 

imunossupressão resultante favorece a neutropenia menos severa; porém vale ressaltar, 

que por outro lado, que o número de ciclos de Rituximabe nas desordens hematológicas 

é comumente menor (RAM et al., 2009; TAVAKOLPOUR, MAHMOUDI, BALIGHI 

et al., 2018). Em relação à associação do SNP FcγR IgG e neutropenia causada pelo 

Rituximabe, Ajeganova et al. observaram, em pacientes suecos com desordens 

reumatológicas, que o alelo FcγRIIIa V, mas não outros, correlacionou-se com 

neutropenia de início tardio (AJEGANOVA et al., 2017).               

Infecções ou reativações virais podem ocorrer em pacientes em uso do 

Rituximabe. Em uma revisão, a taxa de reativação alcançou cerca de 39% dos pacientes 

com hepatites B ou C (RAM et al., 2009; GREGORIOU et al., 2014). Tsutsumi et al, 

relatam taxa de reativação da hepatite B durante ou após a infusão de Rituximabe, com 

terapia combinada, entre 20% a 55% (TSUTSUMI et al., 2015; YOO et al., 2020). 

A reativação do vírus da hepatite B pode ser explicada como decorrente da 

depleção de linfócitos B os quais atuam: (i) como células apresentadoras de antígenos, 

durante a atuação do sistema imunológico, perante hepatócitos Ag HBs; (ii) como 

mediadores para linfócitos T citotóxicos, os quais respondem imunologicamente ao Ag 

HBc (RAM et al., 2009).  
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Quanto à hepatite C, raramente a reativação viral associa-se ao uso do 

Rituximabe. Entretanto, as possíveis explicações que justificam a reativação são: (i) os 

linfócitos B dos pacientes infectados pelo vírus C, ao serem depletados, “derramariam” 

partículas deste vírus reativando a infeção; (ii) o Rituximabe pode induzir a diminuição 

nos títulos do anti-HCV IgG e ocasionar uma evasão viral do sistema imunitário, com 

consequente favorecimento à replicação viral (RAM et al., 2009). 

Kanwar, Vinay, Heelan et al., acompanharam três pacientes com pênfigo e 

hepatite viral crônica [hepatite C (n = 2), hepatite B (n = 1)], que obtivera sucesso 

terapêutico com Rituximabe, sob rigorosa supervisão e com a administração de 

fármacos antivirais. Não houve distúrbios nos testes de função hepática ou aumento da 

carga viral nesses pacientes. Por outro lado, Yoo et al. acompanharam duas pacientes 

com PV e que evoluíram com reativação da hepatite B, 2 e 4 meses após a 

administração do Rituximabe. A paciente com reativação após 4 meses recuperou com a 

introdução de tenofovir, entretanto, a paciente com reativação após 2 meses evoluiu 

para insuficiência hepática, com posterior óbito. Assim, o uso do Rituximabe para os 

pacientes com hepatite viral crônica pode ser opção quando outras modalidades 

convencionais de tratamento falharem e quando se dispõem de avaliações terapêutica 

e/ou profilática adequadas, sob rigorosa supervisão (KANWAR, VINAY, HEELAN et 

al. 2014; TAVAKOLPOUR, MAHMOUDI, BALIGHI et al., 2018; YOO et al., 2020). 

Além dos vírus das hepatites B e C, outras infecções virais descritas em 

pacientes que receberam Rituximabe são: herpes simples tipos 1 e 2, herpes zoster 

(herpes 3), citomegalovírus (herpes 5), parvovírus B-19, pneumonia viral/vírus sincicial 

respiratório, vírus da febre do oeste do Nilo, encefalite por enterovírus, 

leucoencefalopatia multifocal progressiva (poliomavírus humano 2 = vírus JC = vírus 

John Cunningham; Família: Papovaviridae) (HANIF et al., 2021; RAM et al., 2009; 
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WERTH et al., 2021).  Obs.: Vírus JC: denominação com as iniciais de paciente em 

que se estabelecua o diagnóstico de leucoencefalopatia multifocal 

Quanto às infecções bacterinas: carbúnculo (Bacillus anthracis) foi descrito em 

um paciente diabético (LONDHE et al., 2014) e Sharma et al. observaram um caso de 

celulite (SHARMA et al., 2016; WERTH et al., 2021). Não há associação bem 

estabelecida entre micobacterioses e Rituximabe; e aumento da frequência de incidência 

não se observou em estudos de pacientes com AR tratados com Rituximabe. Por sua 

vez, há um relato de Iguchi et al., em 2005, no qual os autores estabeleceram os 

diagnósticos de tuberculose pulmonar por Mycobacterium tuberculosis e cistite 

hemorrágica por citomegalovírus. Tratava-se de um paciente do gênero masculino, 58 

anos, com linfoma folicular recidivante (grau 2), que recebeu Rituximabe e 

imunoquimioterapia prévios a transplante autólogo de células tronco do sangue 

periférico (IGUCHI et al., 2005; JALOWSKA et al., 2021; RAM et al., 2009).   

Outras infecções e até infestações descritas como associadas à terapêutica com 

Rituximabe, associado ou não a outras medicações imunossupressoras, são: (i) por 

protozoários: babesiose ou piroplasmose (Babesia spp), isosporíase (Isospora belli), 

toxoplasmose (Toxoplasma gondii) (GREGORIOU et al., 2014; HUANG et al., 2016; 

LEE et al., 2020; RAM et al., 2009); (ii) por fungos: tinea corporis, pneumocistose 

(Pneumocystis jirovecii) (LONDHE et al., 2014); (iii) por artrópodes: escabiose/sarna 

norueguesa (Sarcoptes scabiei)  (ASHRAFZADEH, LAYEGH,  2020; MATHEW, 

KUMAR, 2020). 

Para a prevenção de infecções na vigência de Rituximabe, Maehara et al, 

recomendam adicionar profilaxia (sulfametoxazol/trimetoprima e valaciclovir) e evitar: 

(i) uso prolongado de corticosteroides; (ii) altas doses de corticosteroides (iii) 

associação de um terceiro agente imunossupressor (MAEHARA et al., 2015).       
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Com relação à eficácia do Rituximabe, Wang et al, em recente meta-análise, 

concluíram que, em 578 pacientes com pênfigos (82 com PF e 496 com PV), 76% 

obtiveram completa remissão após um ciclo desta medicação. O tempo médio para 

remissão da doença foi de 5,8 meses com duração de 14,5 meses. Recidivas ocorreram 

em 40% e apenas 3,3% apresentaram graves efeitos adversos (WANG et al., 2015). 

Acrescenta-se ainda, outras revisões e estudos clínicos observacionais alcançando 

significativos percentuais de completa remissão (Tabela 4).                                                                                                 
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Tabela 4. Revisão da literatura sobre o uso do Rituximabe como modalidade terapêutica para pênfigos.  

 

Referências País 
Tipo 

de estudo 

Forma do 

pênfigo 
Regime Resposta OBSERVAÇÕES 

Patel et al., 2022 EUA 

Revisão 

sistemática 

Estudo 

pediátrico: 

idades de 1,75 

a 17 anos 

 

 

43 

(PV 36- 

PF 7) 

 

AR: 5 

pacientes 

Linfoma:4 

pacientes 

 

Linfoma 

modificado: 

12 pacientes 

Outros: 22 

pacientes 

77% CR 

21% PR 

1 paciente: óbito (sepse) 

1 paciente: neutropenia 

2 pacientes: angioedema 

Solak et al., 2021 Turquia Observacional 17 PV AR 76,5% CR 

CR:4,2 meses (mediana) 

Rc: 11±3,7 meses 

3 pacientes: reação à infusão 

5 pacientes: linfopenia 

1 paciente: ceratite herpética 

1 paciente: cerebrite, sepse, óbito 
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Palacios-Álvarez et al., 

2018/2021 

 

 

Sharma et al., 

2016 

 

Espanha 

 

 

 

Índia 

Observacional 

 

 

 

Retrospectivo 

12 PF 

 

 

 

25 

(PV 21-PF 4) 

 

AR: 1 

paciente 

Linfoma: 11 

pacientes 

 

AR: 21 

pacientes 

ARm:4 

pacientes 

50% CR 

42% PRoff/on 

 

 

 

88% CR 

6 pacientes recidivaram (mediana 12 

meses) 

Tb meníngea: 1 paciente 

Piodermite: 3 pacientes 

 

CD em 1,1 mês (média) 

CR em 4,3 meses (média) 

Wang et al., 

2015 

 

 

 

Taiwan Meta-análise 

578 

(PV 496-PF 

82) 

Regimes: 

alta e baixas 

doses 

76% 

TCR: 5,8 meses (média) 

TDCR: 14,5 meses 

Efeitos adversos graves: 3,3% 

 

Currimbhoy et al.,2015 

 

 

EUA Observacional 

38 

(PV 30-PF 8) 

 

AR: 23 

pacientes 

Linfoma:15 

pacientes 

 

 

90% (30/33): plena 

remissão 

 

3 pacientes PF não alcançaram remissão 

Herpes zoster: 2 pacientes 

 

Maehara et al., 2015 

 

Brasil 

Holanda 
Observacional 12 PF 

2 doses de 

500mg com 

intervalo de 

2 semanas 

83% em remissão: 

50% CR e 33% PR 

 

Erisipela: 3 pacientes 

Herpes zoster: 2 pacientes 

Erupção variceliforme de Kaposi: 1 

paciente 
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Londhe et al. 

2014 

 

 

Índia Observacional 

24 

(PV 23-PF 1) 

 

Modificado 

79% 

50% CRoff 

29% CRon 

 

CR em 3 meses 

Tempo de remissão: 9 meses 

Carbúnculo + embolia pulmonar*: 1 

paciente 

 

Amber, Hertel, 2015 
EUA 

Alemanha 
Retrospectivo 

155 

(PV 124-PF 

31) 

AR 

Linfoma 

 

80% 
Tempo sem Rc: 13.1 a 

15.3 meses 

Matsukura et al.,2012 

 
Canadá Observacional 

09 

(PV 8-PF 1) 
AR 

44% CR 

44% PR 

CR ocorreu entre 4-16 semanas 
#Pneumonia bacteriana:1 paciente 

Müller 

et al., 

2010 

Alemanha Observacional 22 PV Linfoma 

100% 

melhora clínica 

27% Rc 

Rc entre 12 e 18 meses após o 

tratamento 

CD: controle da doença; CR: completa remissão; CRon: completa remissão na vigência de medicações; CRoff: completa remissão sem ou com 

mínima medicação; PR: parcial remissão; Rc: recidivas; TCD: tempo para alcançar controle da doença; TDCR: Tempo de duração da completa 

remissão. PV: pênfigo vulgar; PF: pênfigo foliáceo; Tb meníngea: Tuberculose meníngea; AR: dose do Rituximabe de acordo com o protocolo 

para artrite reumatoide; ARm: dose do Rituximabe de acordo com protocolo para artrite reumatoide, mas com modificações; Linfoma: dose do 

Rituximabe de acordo com protocolo para linfoma. *1 mês após a 3ª dose; # 7 meses após o tratamento com RTX. 

 

Definições (JOLY et al., 2017):  

Regimes altas doses: doses de Rituximabe ≥2000mg 

Completa remissão (CR): ausência de novas lesões, com cicatrização completa de lesões antigas, com ou sem terapia concomitante por pelo 

menos 2 meses ou ausência de novas lesões ou lesões estáveis enquanto o paciente estiver sem corticoterapia por, no mínimo, 2 meses. 

Parcial remissão (PR): presença de novas lesões que se curam em 1 semana. 

Recidiva (Rc): presença de novas lesões que se curam em 1 semana. 
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2.6.1 Relação dos níveis séricos de antidesmogleínas no tratamento dos pênfigos com 

Rituximabe  

Após uso do Rituximabe, nos pacientes com pênfigos, observou-se a tendência de 

redução dos níveis de antidesmogleínas (BALIGHI et al., 2018; COLLIOU et al., 2013; 

MAEHARA et al., 2015). Colliou et al observaram nos pacientes com PV que, nos 6 

primeiros meses após a administração do Rituximabe, houve decréscimos de antiDSG1 e 

de antiDSG3, acompanhado de melhora clínica. Entre 6 e 24 meses, os níveis de 

antiDSG1 praticamente se mantiveram, enquanto os níveis de anti-DSG3 apresentaram 

picos de aumento, mas, não iguais aos níveis prévios ao tratamento. Entre 24 e 79 meses, 

os níveis das antidesmogleínas não se alteraram significativamente. Portanto, no período 

de marcante melhora clínica, ou seja, completa remissão, tal melhora esteve 

acompanhada por longa duração de níveis reduzidos de antiDSG1 e antiDSG3. Todavia, 

os autores observaram, que em alguns pacientes, mesmo que em completa remissão 

clínica, mantiveram níveis elevados de antiDSG3 (COLLIOU et al., 2013).  

Colliou et al. sugerem que o êxito terapêutico com o Rituximabe se estabelece 

decorrente dos seguintes eventos: (i) bloqueio da maturação dos linfócitos B; (ii) 

prolongado repovoamento de linfócitos B “virgens”; (iii) reaparecimento retardado de 

linfócitos B de memória. Estes eventos contribuem substancialmente com a redução das 

antidesmogleínas (COLLIOU et al., 2013). 

Hammers et al, em estudo de pacientes com PV, apontam para a atuação do 

Rituximabe em clones de linfócitos B antiDSG3. Ou seja, em determinado paciente com 

PV, não há necessariamente uma única linhagem de linfócitos B antiDSG3. Em alguns 

pacientes, o Rituximabe promove a eliminação total destes clones que não (ou raramente) 

são substituídos por novos clones de linfócitos B autoimunes (HAMMERS, CHEN et al., 

2015).  Assim, nos pacientes com PV em que recidivas foram observadas, é possível que 
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a existência de clones, que num primeiro instante não foram reconhecidos, estivessem 

“escondidos”, por exemplo, na medula óssea. Então, faz-se ideal uma terapia que elimine 

todos os linfócitos B antiDSG3 e, mais uma vez, o Rituximabe precocemente utilizado, 

em doses elevadas e com alternância de regimes, resultará em maiores chances de um 

melhor controle da doença (HAMMERS, CHEN et al., 2015). 

Kanwar, Vinay, Sawatkar et al., em estudo randomizado e comparativo, 

observaram significativo declínio de antiDSG1 e antiDSG3 em pacientes tratados em 

regime de alta dose (2 x 1000mg) (KANWAR, VINAY, SAWATKAR et al., 2014). 

 Outra condição a favorecer a existência de vários clones de linfócitos B 

antiDSG3, seria a presença de IgG antiDSG3 atuando em distintos ectodomínios das 

desmogleínas.  Por ectodomínios compreende-se a porção/domínio extracelular das 

desmogleínas. Reconhece a presença de 5 ectodomínios, sendo EC1 e EC2 os mais 

afastados da membrana celular (MÜLLER et al., 2010).  Em pacientes com PV e 

frequentes recidivas, observou-se que a porção amino-terminal do ectodomínio EC1 é 

preferencialmente atingida pela antiDSG3, entretanto, nesta condição, o Rituximabe 

depleta os linfócitos B patogênicos apenas temporariamente (reativação cerca de 18 

meses após) (MÜLLER et al., 2010).               

 

2.6.2 Mecanismos de resistência ao Rituximabe 

Na prática clínica é difícil estabelecer a incidência da resistência ao Rituximabe; 

pois, comumente, tem-se a administração do Rituximabe em conjunto a outras 

medicações imunossupressoras (REZVANI et al., 2011).  

A definição mais aceita de resistência ao Rituximabe baseia-se na ausência de 

resposta ou persistência da progressão da doença, dentro de 6 meses, ao regime em que se 

incluiu o Rituximabe (REZVANI et al., 2011). 
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Tony et al., num estudo multicêntrico, observaram em diferentes doenças 

autoimunes, que 13,3% dos pacientes não obtiveram resposta com o uso do Rituximabe; 

5,4% dos pacientes com pênfigo também não obtiveram resposta terapêutica e 35% 

alcançaram parcial resposta (TONY et al., 2011). 

Os mecanismos exatos da resistência ao Rituximabe ainda não se encontram 

plenamente elucidados.  Nos tumores, potenciais mecanismos de resistência foram 

descritos em cada uma das três principais vias de ação do Rituximabe: (i) fixação do 

complemento; (ii) citotoxicidade celular mediada dependente de anticorpos (CCDA); (iii) 

indução de apoptose (REZVANI et al., 2011). Portanto, resistência ao Rituximabe 

decorre das seguintes condições: (i) resistência dependente da Citotoxicidade do 

complemento; (ii) resistência dependente da CCDA; (iii) resistência à apoptose; (iv) 

desenvolvimento de anticorpos contra a porção murina do Rituximabe; (v) modulações, 

mutações ou perda do CD20; (vi) microambiente da doença a ser tratada (nos tumores); 

(vii) regime de dosagem utilizado (HANIF et al., 2021; OFLAZOGLU et al., 2010; 

REZVANI et al., 2011). 

 A CCDA é um braço da resposta imune iniciado por anticorpo ligado ao antígeno 

e efetuado por células que possuem FcγR (por exemplo, NK, granulócitos, macrófagos). 

Essas células reconhecem o Rituximabe pelo FcγR. A interação Rituximabe e FcγR, por 

sua vez, ao interagir com linfócito B CD20, por mecanismos intracelulares efetores, 

promove a lise desse linfócito (Figura 15) (OFLAZOGLU et al., 2010; REZVANI et al., 

2011).   
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 Figura 15. Mecanismos de ação do Rituximabe (RTX). 

 
Rituximabe pode induzir morte celular através de vários mecanismos. 1-A interação 

Rituximabe + CD20 pode se definir como complexo antícorpo-antígeno (Ag-Ab). Assim, 

tal complexo desencadeia o evento de morte celular programada (MCP=PCD), seja via 

participação das proteínas da família Bcl-2 (sinalização A), seja através da ação de 

permeabilização da membrana externa mitocondrial (sinalização B). 2-Na citotoxicidade 

celular mediada por anticorpos (CCDA=ADCC), o Rituximabe “recruta” células efetoras, 

que ao se ligarem ao complexo anticorpo-antígeno, mais uma vez conduz às sinalizações 

A e B. 3-Na fagocitose dependente de anticorpos, a interação anticorpo-antígneo pode-se 

observar o “recrutamento” de macrófagos os quais promovem o evento da fagocitose de 

linfócitos “revestidos” de anticorpos  (FCDA=ADCP) B. 4-O Rituximabe pode induzir 

células efetoras a secretarem proteases que favorecerão à lise celular. 5- Na 

citotoxicidade mediada pelo complemento (CDC), o Rituximabe ativa a cascata do 

complemento com posterior produção de complexos de ataque à membrana, os quais 

atuam de forma a induzir a morte celular. 6-Trogocitose. Fonte: OFLAZOGLU, E.; 

AUDOLY, L.P. Evolution of anti-CD20 monoclonal antibody therapeutics in oncology. 

MAbs, v. 2, n. 1, p. 15, jan/feb. 2010, DOI: 10.4161/mabs.2.1.10789  

A indução da CCDA por Rituximabe foi demonstrada in vitro, cujo modelo 

murino reforça o papel in vivo. Uchida et al. demonstraram que a depleção de células B 

murinas por anticorpos anti-CD20 dependia de FcγRI e FcγRIII. Entretanto, ressalta-se 

que a depleção de células B não ocorreu em ratos deficientes em FcκR (REZVANI et al., 
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2011). Em humanos, a CCDA parece ser importante mediador da eficácia do Rituximabe. 

SNPs de FcγR, com destaque ao FcγRIIIa, a depender do alelo presente, podem contribuir 

ou não com a eficácia terapêutica ao Rituximabe (REZVANI et al., 2011).  
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3. HIPÓTESES 
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- Os polimorfismos dos receptores IgG FcγIIa, FcγIIb, FcγIIIa e FcγIIIb associam-se com 

diversas condições autoimunes. Haveria associação(ões) com os pênfigos PV e PF da 

presente população estudada? 

 

- Haveria alguma associação entre os polimorfismos dos receptores IgG FcγIIa, FcγIIb, 

FcγIIIa e FcγIIIb com o desfecho da resposta terpêutica ao Rituximabe nos pacientes com 

PV e PF da presente população estudada?  
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4. OBJETIVOS 
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4.1 Objetivos gerais 

 

i. Avaliar as frequências alélicas e genotípicas dos SNPs dos genes FcγR IgG  ̶FcγRIIa, 

FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb em amostragens de pacientes com PV e PF, 

comparados a controles moradores da mesma região prevalente. 

ii. Avaliar as frequências alélicas e genotípicas dos SNPs dos genes FcγR IgG com o 

desfecho da resposta terapêutica ao Rituximabe em pacientes com PV e PF. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

i. Avaliar a associação com suscetibilidade e resistência das variantes alélicas e 

genotípicas dos FcγR IgG aos PV e PF, comparados aos controles. 

ii. Avaliar a distribuição das frequências das variantes alélicas e genotípicas dos 

FcγR IgG com os dados demográficos e clínicos dos pacientes com PV e PF. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 
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5.1 Considerações éticas 

 O estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo (HCRP-FMRP/USP), protocolo de número # 2.882.590/2018, em 10 de 

setembro de 2018 (Anexo 11.2). Os participantes dessa pesquisa somente foram incluídos 

após concordância e assinaturas coletadas no termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo 11.3).  

 

5.2 Tipo de estudo epidemiológico 

Estudo analítico transversal (seccional) comparativo entre três grupos. 

 

5.3 População estudada 

 Trata-se de casuística composta por 225 pacientes, sendo 117 PV e 108 PF; e 

187 controles. Os controles não apresentavam doenças autoimunes, familiares com 

pênfigos, e eram provenientes da mesma região dos pacientes. Pacientes com o 

diagnóstico de pênfigo paraneoplásico não foram incluídos nessa casuística.   

 Quanto à confirmação diagnóstica, todos os pacientes foram avaliados 

clinicamente, com a realização do exame dermatológico, além de biópsias de pele e/ou 

mucosa mostrando acantólise, imunofluorescência direta e/ou indireta com depósito de 

IgG entre os queratinócitos, e ELISA (MESACUP, Japão) para a quantificação de 

antiDSG1 e antiDSG3. Todos os prontuários médicos foram revistos para a confirmação 

dos dados demográficos e a determinação das formas clínicas do PV e PF. 

 Quanto às formas clínicas, para o PV tem-se as formas exclusivamente mucosa e 

mucocutânea e, para o PF, formas localizada e generalizada. Quanto ao PF, na 

apresentação localizada, as lesões restringem-se a áreas seborreicas, ou seja, segmento 
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cefálico e tronco superior (região torácica e dorso superior). Na forma generalizada, o 

acometimento se estende além das áreas tidas como seborreicas.             

 

5.3.1 Amostragem de pacientes tratados com Rituximabe  

 Ainda, dentre os 225 pacientes, 22 fizeram uso da medicação Rituximabe, sendo 

14 PV e 8 PF.  

 Para avaliar as associações dos SNPs FcγR IgG com o desfecho ao Rituximabe, 

considerou-se o tempo de completa remissão da doença (CR) igual ou superior a 14,5 

meses (CR ≥14,5 meses), comparando-o com CR menor que 14,5 meses (CR <14,5 

meses). O valor numérico de 14,5 meses de tempo de duração da CR foi aqui escolhido 

com base na meta-análise de Wang et al. (2015). Nessa meta-análise, que incluiu 578 

pacientes com pênfigos, procedentes de 30 estudos, a média da CR após tratamento com 

Rituximabe foi de 14,5 meses (WANG et al., 2015). 

 Quanto à definição de CR, esta corresponde à ausência de novas lesões, com 

cicatrização completa de lesões antigas, com ou sem terapia concomitante por pelo menos 

2 meses, ou ausência de novas lesões ou lesões estáveis enquanto o paciente estiver sem 

corticoterapia por, no mínimo, 2 meses (WANG et al., 2015). 

 

5.3.2 Definições referentes à resposta terapêutica nos pênfigos 

Completa Remissão (CR): ausência de novas lesões com completa cicatrização das 

lesões antigas, com ou sem terapia, por período superior a 2 meses.    

Completa Remissão on (CRon): completa remissão observada na vigência de 

medicações.  

Completa Remissão off (CRoff): completa remissão observada na ausência ou na 

mínima dose de medicações.  
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Parcial Remissão (PR): presença de novas lesões que se curam dentro de 1 semana.  

Recidiva (Rc): surgimento de três ou mais lesões novas, por mês, após paciente alcançar 

controle da doença, que não curam espontaneamente dentro de 1 semana.  

Tempo de Controle da Doença (TCD): tempo decorrido para que o paciente alcance a R 

Tempo de Duração do Controle da Doença (TDCR): duração do tempo em que o 

paciente se manteve em CR. 

 

5.4 Determinação dos SNPs dos receptores FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb 

por PCR 

 Para a determinação dos SNPs dos FcγRs IgG, utilizou-se amostras de DNA 

estocadas no banco de doenças bolhosas autoimunes do Laboratório do Setor de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo (HC FMRP/USP). Dentre os 187 controles, 79 tiveram suas 

amostras cedidas pela Profa. Cleni Marzocchi-Machado (Departamento de Análises 

Clínicas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP). Amostras de 

quatro soros de pacientes com PV foram gentilmente cedidas pelo Prof. Alexandre Gripp 

(Divisão de Dermatologia, Hospital Pedro Ernesto, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro).   

O DNA foi extraído do sangue periférico pelo método de salting out (MILLER et 

al., 1988), e a PCR foi realizada com primers alelos-específicos para a determinação 

gênica dos receptores FcγRIIa, FcγRIIIa e FcγRIIIb. Os amplicons obtidos foram 

analisados em gel de agarose a 2%, e o do FcγRIIIa, em gel de acrilamida não 

desnaturante a 10%. Para a determinação do FcγRIIb, realizou-se o sequenciamento do 

produto da PCR (KYOGOKU et al., 2002; MAGNUSSON et al., 2004). 
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Os primers e tamanho dos amplicons dos SNPs dos receptores FcγRIIa (CD32a) 

(rs1801274), FcγRIIb (CD32b) (rs1050501), FcγRIIIa (CD16a) (rs396991) e FcγRIIIb 

(CD16b) (rs52820103) encontram-se descritos na Tabela 5.  

 

5.4.1 Determinação da concentração do DNA extraído das amostras de sangue 

As amostras de DNA tiveram a concentração e pureza determinadas em 

espectrofotometria (NanoVue™, GE Healthcare, Little Chalfont, Reino Unido). Após a 

quantificação, fez-se a diluição das amostras com água ultrapura para a concentração 

final de 1μg/μL. 

 

5.4.2 Amplificação das amostras por PCR 

Para a amplificação das amostras, padronizou-se o volume final de 25μL com as 

seguintes concentrações finais: aproximadamente 1μg de DNA genômico, 1U de Taq 

DNA polimerase (5U/μL, GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase, Promega, Madison, 

Wisconsin, EUA), 0,2mM de cada dNTP (100mM, GE, Healthcare, Little Chalfont, 

Reino Unido), 1X de tampão de PCR (5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer, Promega, 

Madison, Wisconsin, EUA), 1,5mM de MgCl2
 (25mM MgCl2, Promega, Madison, 

Wisconsin, EUA), 1Um de cada primer e quantidade suficiente de água ultrapura para 

completar o volume final de 25μL. Em cada reação, foi acrescentado um tubo 

correspondente ao controle negativo, substituindo-se o DNA por água ultrapura. 

As amostras foram amplificadas em termociclador (Veriti 96-Well Thermal 

Cycler, Applied Biosystems, Foster City, California, EUA) com ciclos padronizados para 

cada receptor (Tabela 5). 

 

5.4.3 Eletroforese dos produtos amplificados em gel de agarose 
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Os produtos de amplificação dos genes FcγRIIa, FcγRIIb e FcγRIIIb foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 2%. O gel foi feito com 2g de agarose 

(UltraPure Agarose, Invitrogen®, Waltham, Massachusetts, EUA) e 100mL de tampão 

TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA). Essa solução foi levada ao micro-ondas até a agarose 

derreter completamente e, em seguida, transferida para placa molde para solidificação. O 

gel pronto foi colocado em cuba de eletroforese (Sub-Cell GT®, Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, Califórnia, EUA) contendo o mesmo tampão TAE 1X à temperatura ambiente 

(TA). Foram aplicados no gel 5μL de cada produto amplificado juntamente com 1μL de 

corante fluorescente (GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, Biotium Inc, Fremont, 

California, EUA). Para cada corrida, aplicou-se no gel um padrão de peso molecular de 

100 pb (100 bp DNA Ladder, Invitrogen®, Waltham, Massachusetts, EUA) para 

comparação com as bandas amplificadas. A corrida eletroforética foi realizada por 1h30 

com voltagem da fonte (Electrophoresis Power Supply EPS 301, Amersham Pharmacia 

Biotech, Amersham, Reino Unido) fixa em 100V. O gel foi visualizado em 

transluminador de luz UV e fotografado utilizando um sistema de fotodocumentação 

(EC3 Imaging System, UVP, EUA). 

 

5.4.4 Eletroforese dos produtos amplificados em gel de acrilamida 

Os produtos de amplificação do gene FcγRIIIa foram submetidos à eletroforese 

vertical em gel de acrilamida não desnaturante 10%. Inicialmente foi preparada a base do 

gel a 30% misturando 1g de Bis-acrilamida, 29g de acrilamida e água destilada até 

completar o volume final de 100 mL. Em seguida, foi feita uma solução da acrilamida a 

10% misturando 6,66mL da base do gel previamente preparada, 2mL de TBE 10X (Tris-

Borato-EDTA), 1,4mL de glicerol e água destilada para completar 20mL. A esta solução, 

foram adicionados 20μL de TEMED (tetrametiletilenodiamina, Sigma-Aldrich, St. Louis, 

https://www.google.com.br/search?q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYNL9BR88kszi3ewMu5iZ-JgAAA0eMfcVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT7fTd0JH3AhUFtJUCHbxLAowQmxMoAXoECEQQAw
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Missouri, EUA ) e 350μL de solução saturada de persulfato de amônio. Imediatamente, a 

mistura foi aplicada no cassete de placas de vidro e foi encaixado o pente para formar os 

poços. Após aproximadamente 30 minutos, o gel já polimerizado, o conjunto de placas 

com o gel foi levado para cuba vertical, previamente preenchida com tampão de corrida 

TBE 1X. Foi feita a aplicação de 5μL de cada produto de PCR adicionado com 4μL de 

tampão de amostra e foi incluído um padrão de peso molecular de 100 pb (100 bp DNA 

Ladder, Invitrogen®, Waltham, Massachusetts, EUA) para comparação com as bandas 

amplificadas. A corrida eletroforética foi realizada a 200V por 1h30 (Electrophoresis 

Power Supply EPS 301, Amersham Pharmacia Biotech, Amersham, Reino Unido). A 

revelação do gel foi feita da seguinte maneira: o gel foi banhado sob agitação por 5 

minutos por uma mistura de 100mL de solução fixadora (etanol 10%, ácido acético 1%) e 

1mL de solução de nitrato de prata 20%, em seguida o gel foi colocado em uma mistura 

de 100 mL de solução reveladora (NaOH 0,6M) e 1mL de folmaldeído e, após alguns 

minutos, foi possível visualizar as bandas. 

 

5.4.5 Sequenciamento do gene FcγRIIb (CD32b) T>C (I>T 232) (rs1050501) 

5.4.5.1 PCR dos produtos amplificados  

 Os produtos amplificados da PCR inicial foram purificados para a remoção 

dos excessos de primers e dNTPs não utilizados na reação de PCR. Foi utilizado kit de 

exonucleases (Illustra™ ExoProStar™, GE Healthcare Little Chalfont, Reino Unido) 

seguindo protocolo do fabricante. Em seguida, foi realizada a reação de sequenciamento 

utilizando 3μL de cada amplicon purificado, 1μL de reagente Big Dye® (Big Dye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems, Austin, Texas, EUA), 1,5μL 

do tampão do Big Dye® (Big Dye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied 

Biosystems, Austin, Texas, EUA), 0,5μL do primer sense ou antisense e 4μL de água 

https://www.google.com.br/search?q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYOYNL9BR88kszi3ewMu5iZ-JgAAA0eMfcVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT7fTd0JH3AhUFtJUCHbxLAowQmxMoAXoECEQQAw
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ultrapura, totalizando volume final de 10μL.  A reação foi feita em termociclador (Veriti 

96-Well Thermal Cycler, Applied Biosystems, Foster City, California, EUA) nas 

seguintes condições: 1 ciclo de 96ºC por 10 segundos e 25 ciclos de 96ºC por 10 

segundos, 50ºC por 5 segundos e 60ºC por 4 minutos. 

  

5.4.5.2 Precipitação do DNA dos produtos da PCR 

 Foi realizada a precipitação dos produtos adicionando 20μL de etanol 

absoluto gelado e 1μL de NaOAc 3M pH4,5 aos 10μL da reação de sequenciamento. 

Após agitação em vórtex (Agitador AP56 Phoenix, Alemanha), foi feita incubação por 50 

minutos a -20ºC e posterior centrifugação a 3600 rpm por 60 minutos (Centrífuga 5417C, 

Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha). Em seguida, foi desprezado o sobrenadante e 

adicionados 50μL de etanol 70%. Foi realizada nova centrifugação a 3600 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi novamente descartado e o material foi submetido ao 

processo de secagem em centrífuga a vácuo (Eppendorf Concentrator 5301, Hamburgo, 

Alemanha) por 10 minutos. Após a secagem, foi feita a ressuspensão das amostras com 

10μL de formamida (Hi-Di Formamide, Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido). 

 

5.4.5.3 Sequenciamento 

As amostras foram processadas em sequenciador genético automático ABI 3500 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, California, EUA).                           

Os eletroferogramas obtidos, como resultado do sequenciamento de cada amostra, foram 

analisados a partir do alinhamento com uma sequência genômica padrão utilizando o 

software Lasergene® SeqMan ProTM 7.0 (DNASTAR, Inc., EUA). 
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Tabela 5. Distribuição dos primers, padronizações dos ciclos e tamanhos dos amplicons 

para determinar os SNPs dos alelos FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb. 

Autor Gene Primers Ciclos Amplicon 

Vigato-

Ferreira 
et al., 2014 

FcγRIIa 

H-131 
5’ ATC CCA GAA ATT CTC CCA 3’ 

(sense) 

 

R-131 

5’ ATC CCA GAA ATT CTC CCG 3’ 

(sense) 
 

5’ CAA TTT TGC TGC TAT GGG C 

3’ (antisense) 

 

94°C-4’ 

 

30 

ciclos: 
94°C-1’ 
55°C-2’ 

72°C-

45’’ 

 
72°C-1’ 

 

253 pb 

 
 

 

 
253 pb 

 

Magnusson  

et al., 2004 
FcγRIIb 

 

5’ CTA TTC CTG GCT CCT GTT GC 
3’ (sense) 

 

5’ TAC CAC ATC TTC CCT CTC 
TGA TTT 3’ (antisense) 

 
95ºC 5’ 

 

35 

ciclos 
94°C 

30’’ 

56°C 
45’’ 

72°C 1’ 

 
72°C 7’ 

 
 

 

880 pb 

Grecco  

et al., 2016 
FcγRIIIa 

 
5’ TCA CAT ATT TAC AGA ATG 

GCA ATG G 3’(sense) 

 

V-158 

5’ TCT CTG AAG ACA CAT TTC 

TAC TCC CTA C 3’ (antisense) 

 

F-158 

5’ TCT CTG AAG ACA CAT TTC 

TAC TCC CTA A 3’ (antisense) 
 

 

95°C-5’ 

 

35 

ciclos: 
94°C 
30’’ 

54°C 

45’’ 

72°C 
20’’ 

 

72°C 7’ 

 

138 pb 
 

 

 

138 pb 
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Vigato-

Ferreira 

et al., 2014 

FcγRIIIb*01 

 

 

FcγRIIIb*02 

 

 

 

FcγRIIIb*03 

5’ CAG TGG TTT CAC AAT GTG 
AA  3’ (sense) 

5’ ATG GAC TTC TAG CTG CAC 3’ 

(antisense) 
 

5’ CAA TGG TAC AGC GTG CTT 3’ 

(sense) 

5’ACT GTC GTT GAC TGT GTC AG 
3’ (antisense) 

 

5’ AAG ATC TCC CAA AGG CTG 
TGG 3’ (sense) 

5’ACT GTC GTT GAC TGT GTC AT 

3’(antisense) 

 

94°C 5’ 
 

30 

ciclos: 
95°C 

30’’ 

54°C 1’ 

72°C 
30’’ 

 

72°C 
10’ 

141 pb 

 

 
 

 

 

155 pb 
 

 

 
 

191 pb 
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 5.5 Análise Estatística 

 A distribuição Gaussiana dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. A apresentação dos dados com distribuição paramétrica está apresentada por 

valores de média e desvio padrão para as variáveis com exceção dos títulos de antiDSG 1 

e 3, os quais apresentaram distribuição não paramétrica, com valores de mediana, mínimo 

e máximo. A análise de variância (ANOVA) com post hoc de Tukey (distribuição 

paramétrica) ou teste de Mann-Whitney (não paramétrica) foram utilizados para verificar 

as diferenças entre os grupos, no que diz respeito às variáveis clínicas. As variáveis 

qualitativas foram avaliadas pelos testes de Fisher ou Qui-quadrado. Ainda, a análise de 

regressão logística foi realizada para a associação entre os pênfigos e os possíveis fatores 

de risco (sexo, presença dos SNPs estudados). O balanço de Hardy-Weinberg foi 

calculado para verificar a distribuição dos genótipos na amostra avaliada, os quais 

estavam em equilíbrio (p >0,05). Erro alfa de 5% foi aceito com nível de significância 

para valor de p <0,05. Todas as análises foram realizadas com o software Graph Pad 9.0 e 

Statistical Package for Social Science [SPSS versão 22.0 (Inc. Chicago. IL)]. 
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6. RESULTADOS 
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6.1 Dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes com PV e PF 

comparados aos controles 

 Há maior frequência do sexo feminino no grupo PV (69%), em relação ao PF 

(54%) e controles (57%) (p = 0,027 e p = 0,038, respectivamente). Em relação à idade, os 

pacientes com PV são mais idosos (44,9 ± 15,8 anos) em comparação aos com PF (32,3 ± 

16,6 anos), e semelhante aos controles (49,0 ± 20,4 anos) (p <0,001 e p = 0,058, 

respectivamente). Já os pacientes com PF são mais jovens do que os controles (p < 0,001) 

(Tabela 6). 

 Quanto às formas clínicas, a forma mucocutânea acomete 72% dos pacientes com 

PV, e a forma generalizada, 66% dos pacientes com PF. 

 Na distribuição das antidesmogleínas, observa-se distribuição não Gaussiana (não 

paramétrica). As medianas resultantes são de 101,98 U/mL (-2,57-234,93) para antiDSG3 

no PV e de 126, 22 U/mL (0,20-269,21) para antiDSGl no PF.        
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Tabela 6. Dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos grupos PV, PF e controle. 

§5 pacientes com PV sem a definição da forma clínica; †5 pacientes com PV e 6 com PF 

sem resultados de antiDSGs; NA: Não aplicável; ND: Não determinado; DP: desvio 

padrão. 

 PV (a) PF (b) Controle (c) 
p-valor 

 N = 117 N = 108 N = 187 

 N % N % N % axb axc bxc 

Gênero       0,027 0,038 0,707 

Feminino 81 69 58 54 106 57 
   

Masculino 36 31 50 46 81 43 

Idade (anos)       

Média ± DP 44,9 ± 15,8 32,3 ± 16,6 49,0 ± 20,4 <0,001 0,058 <0,001 

Forma clínica§       

Mucosa 27 23 NA NA    

Mucocutânea 85 72 NA NA    

Localizada NA 37 34 NA    

Generalizada NA 71 66 NA    

Titulação por 

ELISA† 
      

antiDSG1 (U/mL)       

Mediana (mínimo-

máximo) 

6,54 

 (-0,51-

237,87) 

126,22 

(0,20-

269,21) 

ND <0,0001   

antiDSG3 (U/mL)       

Mediana (mínimo-

máximo) 

101,98  

(-2,57-

234,93) 

0,51  

(-2,39-

70,42) 

ND 0,0001   
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6.2 Alelos e genótipos FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb nos grupos PV, PF e 

controle. 

 

6.2.1 FcγRIIa (CD32a) A>G (H>R131) (rs1801274) 

 A variante genotípica RR foi associada à suscetibilidade para PV e o genótipo 

selvagem HH esteve associado à proteção para o PV.  

O genótipo RR prevaleceu no grupo PV (32%) sobre o PF (28%) (OR: 1,8; IC: 

1,0–3,1; p = 0,030). O mesmo ocorreu ao comparar o PV com pelo menos um alelo R (_ / 

R) (90%) em relação aos grupos PF (77%) e controle (77,5%) (p = 0,012 e p = 0,008, 

respectivamente). O genótipo selvagem HH, por outro lado, foi maior nos grupos PF 

(23%) e controle (22%) em relação ao grupo PV (10%) [(OR: 2,5; IC: 1,2-5,4; p = 0,012 

e OR: 0,3; IC: 0,1-0,7; p = 0,008; respectivamente] (Tabela 7). Os produtos da PCR 

podem ser vistos na Figura 16.  
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Tabela 7. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIa (CD32a) 

(rs1801274) nos grupos PV, PF e controle.   

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta; -R: Genótipos 

que apresentam ao menos um alelo R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FcγRIIa  

(A>G) 

(H/R131) 

PV (a) PF (b) Controles (c) p-valor (OR/IC 95%) 

 N = 117 N = 108 N = 187 axb axc bxc 

Genótipos N % N % N %    

HH 12 10,0 25 23,0 42 22,0 

 

0,012  
(2,5/1,2-

5,4) 

 

0,008 
 (0,3/0,1-

0,7) 

0,924  
(1,0/0,5-

1,8) 

HR 67 58,0 53 49,0 91 48,0 

0,215 

 (0,6/0,4-

1,1) 

0.154 

 (1,4/0,9-

2,3) 

 
0,994 

 (0,9/0,6-

1,6) 
 

RR 37 32,0 30 28,0 54 30,0 

0,675 

(0,8/0,4-
1,5) 

0,030  

(1,8/1,0-
3,1) 

0,936 

 (0,9/0,5-
1,6) 

 

Total 

 

116 

 

100,0 

 

108 

 

100,0 

 

187 

 

100,0 
   

-R 104 90,0 83 77,0 145 77,5 
0,012 

 (2,5/1,2-
5,4) 

0,008 

 (0,3/0,1-
0,7) 

0,924  

(1,0/0,5-
1,8) 

Alelos N FA N FA N FA    

H 91 0,39 103 0,47 175 0,47 0,104  

(1,3/0,9-

2,0) 

0,081 

 (0,7/0,5-

1,0) 

0,982 

 (1,0/0,7-

1,4) R 141 0,61 113 0,53 199 0,53 

Total 232 1,0 216 1,0 374 1,0    
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Figura 16.  Produtos da PCR do SNP FcγRIIa (CD 32a) rs1801274. 

 
Gel de agarose 2%. Produtos de amplificação do SNP FcγRIIa por PCR. Alelos: H = 

253 pb; R = 253 pb. As amostras 259 e 267 são HH; as amostras 260, 261, 265, 270 e 275 

são HR, e a amostra 263, RR. Br = branco (sem DNA); Peso Molecular (PM) = 100 pb. 

Fonte: Laboratório de Biologia Molecular - Departamento de Clínica Médica -

FMRP/USP   

 

 6.2.2 FcγRIIb (CD32b) T>C (I>T 232) (rs1050501) 

 Não houve associação entre os três grupos; no entanto, a variante genotípica TT 

esteve ausente nos três grupos.  

O genótipo selvagem II e o genótipo heterozigoto IT estiveram distribuídos em 

~75% e em ~25% dos grupos PV, PF e controle, respectivamente (Tabela 8). Nas 

figuras 17 e 18, os produtos da PCR e o sequenciamento do FcγRIIb, respectivamente. 
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Tabela 8. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIb (CD32b) 

(rs1050501) nos grupos PV, PF e controle.    

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta.  

 

FcγRIIb  

(T>C) 

(I/T232) 

PV (a) PF (b) Controle (c) p-valor (OR/IC 95%) 

 N = 117 N = 108 N = 187 axb axc bxc 

Genótipos N % N % N %    

II 91 78,0 81 75,0 136 73,0 

0,650 

(1,2/0,6-

2,2) 

0,326 

(1,3/0,7-

2,3) 

0,772 

(0,8/0,5-

1,5) 

IT 25 22,0 27 25,0 51 27,0 -- -- -- 

TT 0 -- 0 -- 0 -- -- -- -- 

Total 116 100,0 108 100,0 187 100,0    

Alelos N FA N FA N FA    

I 207 0,89 189 0,88 323 0,86 0,673 

(1,1/0,6-

2,1) 

0,364 

(1,3/0,7-

2,1) 

0,789 

(0,9/0,5-

1,4) 
T 25 0,11 27 0,12 51 0,14 

Total 232 1,0 216 1,0 374 1,0    
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Figura 17. Produtos da PCR do SNP FcγRIIb (CD 32b) rs1050501. 

 
Gel de agarose 2%. Produtos amplificados da PCR para posterior sequenciamento do 

SNP FcγRIIb (880 pb). Peso Molecular (PM) = 100 pb. Fonte: Laboratório de Biologia 

Molecular – Departamento de Clínica Médica – FMRP/USP.   
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Figura 18: Sequenciamento do SNP FcγRIIb (CD32b) T>C (I>T 232) (rs1050501).  

 
Seta: SNP observado no sequenciamento para FcγRIIb na posição 232. O 

polimorfismo pode ser observado pela substituição do nucleotídeo timina por citosina, 

resultando assim na codificação de treonina ao invés de isoleucina. O paciente da amostra 

em questão apresentou tanto o alelo selvagem I quanto a variante alélica T, sendo, 

portanto, heterozigoto IT. Bases nitrogenadas: T: timina; C: citosina. Aminoácidos: I: 

isoleucina; T: treonina. Fonte: Laboratório de Biologia Molecular – Departamento de 

Clínica Médica – FMRP/USP.  

 

 

 

6.2.3 FcγRIIIa (CD16a) G>T (V>F 158) (rs396991) 

Tanto o genótipo selvagem VV quanto a variante genotípica FF estiveram 

associados à suscetibilidade ao PF. O genótipo VV selvagem prevaleceu no PF (17%) 

quando comparado ao PV (2,5%) e controles (2,5%) (p = 0,0002 e p <0,0001, 

respectivamente). Por sua vez, a variante FF também prevaleceu no PF (27%) quando 

comparado ao PV (1,0%) e controles (5,0%) (p <0,0001 e p <0,0001, respectivamente) 

(Tabela 9). Na figura 19, a genotipagem do FcγRIIIa. 

 

 

 

 

 

 T>C 

  I>T 

 ↓  
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Tabela 9.  Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIIa (CD16a) 

(rs396991) nos grupos PV, PF e controle.   

FcγRIIIa 

(G>T) 

(V/F158) 

PV (a) PF (b) Controle 

(c) 

p-valor (OR/IC 95%) 

 N = 117 N = 108 N = 187 axb axc bxc 

Genótipos N % N % N %    

VV 3 2,5 19 17,0 5 2,5 
0,0002 

(8,0/2,3-

27,9) 

1,000 

(0,9/0,2-

4,0) 

 

<0,0001 

(7,6/2,7-

21,2) 

 

VF 113 96,5 62 56,0 173 92,5 
<0,0001 

(0,04/0,0-

0,1) 

0,077 

(3,0/0,8-

10,9) 

<0,0001 

(0,1/0,0-

0,1) 

FF 1 1,0 27 27,0 9 5,0 
<0,0001 

(0,02/0,0-

0,19) 

0,014 

(0,0/0,0-

1,3) 

<0,0001 

(6,5/2,9-

14,6) 

Total 117 100,0 108 100,0 187 100,0 
   

-F 114 97,0 89 82,5 182 97,3 
0,0002 

(8,1/2,3-

28,2) 

1,000 

(0,9/0,2-

4,0) 

<0,0001 

(7,7/2,8-

21,4) 

Alelos N FA N FA N FA    

V 120 0,51 100 0,45 183 0,49 0,335 

(1,2/0,8-

1,7) 

0,630 

(1,0/0,7-

1,5) 

0,595 

(0,8/0,6-

1,2) 
F 114 0,49 116 0,55 191 0,51 

Total 234 1,0 216 1,0 374 1,0    

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta; -F: Genótipos 

que apresentam ao menos um alelo F.  
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Figura 19: Produtos da PCR do SNP FcγRIIIa (CD 16a) rs396991. 

 
Gel de de poliacrilamida não desnaturante 10%. Produtos de amplificação do SNP 

FcγRIIIa por PCR. Alelos: V = 138 pb; F = 138 pb. As amostras 891, 896, 1067 e 1305 

têm ao menos um alelo F (variante alélica) e as demais amostras têm, ao menos, um alelo 

V (alelo selvagem). Br: branco; PM = 100 pb. Aminoácidos resultantes = V: valina; F: 

fenilalanina. Fonte: Laboratório de. Biologia Molecular -Clínica Médica – FMRP/USP.   

 

6.2.4 FcγIIIb (CD16b) C>C>A 233 (266) (A>A>.D78) (rs52820103) 

 Nenhuma associação foi observada nos grupos PV e PF, em comparação aos 

controles. Nos três grupos (PV, PF e controle), o genótipo FcγRIIIb*01/02 foi mais 

frequente quando em comparação com os genótipos FcγRIIIb*02/02 e FcγRIIIb*01/01. 

As distribuições dos genótipos FcγRIIIb*01 01 03, FcγRIIIb 01 02 03 e FcγRIIIb*02 02 

03 foram as menos frequente nos três grupos (Tabela 10). Figuras 20 e 21: 

Genotipagens do FcγRIIIb R  
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Tabela 10: Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIIb (CD16b) 

(rs52820103) nos grupos PV, PF e controle.   

 FcγRIIIb 

(C>A) 

(A/D78) 

PV (a) PF (b) Controles(c) p-valor (OR/IC 95%) 

 

 

N = 117 N = 108 N = 187 axb axc bxc 

Genótipos N % N % N %    

*01 01 18 15,5 21 19,0 25 14,0 0,483 

(0,7/0,3-

1,5) 

0,735 

(1,1/0,5-

2,2) 

0,244 

(1,5/0,8-

2,8) 
 

*01 02 49 42,1 46 43,5 81 44,5 0,953 

(1,0/0,6-
1,7) 

0,720 

(0,9/0,5-
1,4) 

0,967 

(0,96/0,5-
1,5) 

 

*02 02 44 38,0 30 28,0 63 34,5 0,141 
(0,6/0.3-

1.1) 

 

0,647 
(1,1/0,7-

1,1) 

0,281 
(0,7/0,4-

1,2) 

 

*01 01 03 3 1,7 6 0,0 5 1,0 0,092 
(3,9/0,8-

19,4) 

 

0,709 
(0,6/0,1-

3,2) 

0,137 
(2,4/0,7-

7,9) 

 

*01 02 03 2 1,7 0 0,0 2 1,0 0,498 

(0,2/0,0-

4,4) 

0,644 

(1,5/0,2-

11,3) 

0,530 

(0,3/0,01-

7,0) 
 

*02 02 03 0 1,0 4 4,0 6 3,0 0,354 

(3,2/0,3-

32,0) 
 

0,253 

(0,25/0,0-

2,1) 

1,000 

(0,8/0,2-

3,4) 
 

*01 72 61.2 73 69,0 113 62,0 0,344 

(0,7/0,5-
1,2) 

0,979 

(0,9-1,4) 

0,297 

(1,2/0,8-
1,8) 

Total 116 100,0 107 100,0 182 100,0    

Alelos N AF N AF N AF    

*01 93 0,39 103 0,45 143 0,38 0,087 

(0,7/0,4-
1,0) 

0,988 

(0,9/0,7-
1,3) 

0,058 

(1,4/1,0-
1,9) *02 139 0,59 113 0,50 221 0,59 

*03 5 0,02 10 0,05 13 0,03 0,182 
(0,4/0,1-

1,3) 

0,455 
(0,5/0,2-

1,6) 

0,510 
(1,3/0,5-

3,1) 

Total 237 1,00 226 1,00 377 1,00    

OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta.  
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Figura 20. Produtos da PCR do SNP FcγIIIb (CD 16b):IIIb*01 rs52820103. 

 
Gel de agarose a 2%. Produtos de amplificação do SNP FcγRIIIb por PCR. Alelo 

IIIb*01 = 141 pb. As amostras 54, 56, 58, 60 e 63 têm ao menos um alelo FcγRIIIb*01. 

As amostras 53, 59 e 62 não apresentam esse alelo. PM = 100 pb. Fonte: Laboratório de. 

Biologia Molecular -Clínica Médica- FMRP/USP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Produtos da PCR do SNP FcγIIIb (CD 16b):IIIb*02 rs52820103. 

 
Gel de agarose a 2%. Produtos de amplificação do SNP FcγRIIIb por PCR. Alelo 

IIIb*02 = 155 pb. Todas as amostras têm a presença do alelo FIIIb*02 (exceto as 6ª, 10ª e 

14ª amostras, da posição esquerda para a direita). PM = 100 pb. Fonte: Laboratório de. 

Biologia Molecular -Clínica Médica- FMRP/USP.   
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6.2.5 FcγRIIa (CD32a) A>G (H>R131) rs1801274, gêneros e formas clínicas do PV   

A variante alélica R apresentou 90% de frequência no grupo PV. Porém, 

associações não foram estabelecidas entre a variante alélica R, e nem entre o alelo 

selvagem H, seja com os gêneros (Tabela 11), seja com as formas clínicas do PV 

(Tabela 12). 

 

Tabela 11. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIa (CD32a) 

(rs1801274) nos gêneros feminino e masculino de pacientes com PV.  

FcγRIIa  

(A>G) 

(H/R131) 

Feminino Masculino p-valor (OR/IC 

95%) 

 N = 80 N=36  

Genótipos 

 

N % N %  

HH 7 9 5 14 0,511 

(1,6/0,4-5,7) 

 

HR 47 59 20 56 0,839 

(0,8/0,3-1,9) 

 

RR 26 32 11 30 1,000 

(0,9/0,3-2,1) 

Total 80 100 36 100  

 

_/H 54  25  0,839 

(0,8/0,3-1,9) 

Alelos N FA N FA  

 

H 61 0,38 30 0,42 0,714 

(1,1/0,6-2,0) R 99 0,62 42 0,58 

Total 160 1,00 72 1,00  

OR=Odds Ratio; IC=Intervalo de confiança; FA=Frequência absoluta; -H=Presença de 

genótipo com pelo menos um alelo H.  
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Tabela 12. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIa (CD32a) 

(rs1801274) em pacientes com PV, apresentações clínicas exclusivamente mucosa e 

mucocutânea.  

OR=Odds Ratio; IC=Intervalo de confiança; FA=Frequência absoluta; -H=Presença de 

genótipo com pelo menos um alelo H. Nível de significância p <0,05. 

 

                    

6.2.6 FcγRIIIa (CD16a) G>T (V>F158) (rs396991), gêneros e formas clínicas do PF. 

Não houve associações entre o genótipo FF, ou mesmo o alelo F, em mulheres e 

homens com PF. Por outro lado, a presença do genótipo VV e mesmo do alelo V associou-

se com mulheres com PF (p = 0,021 e p = 0,016, respectivamente) (Tabela 13). A análise 

de regressão logística mostrou que o sexo feminino contribuiu com maior chance (37%) 

de apresentar PF na presença do genótipo e/ou alelo V, quando comparados aos do sexo 

masculino. 

Os genótipos FF e VV não estabeleceram associações com as formas clínicas do 

PF (Tabela 14).   

FcγRIIa  

(A>G) (H/R131) 

PV  

mucoso(a) 

PV mucocutâneo 

(b) 

p-valor 

(OR/IC 95%) 

 N=27 N=85 axb 

Genótipos N % N %  

HH 2 7,4 9 10,6 
1,000 

(0,67/0,1-3,3) 

HR 19 70,4 46 54,1 
0,180 

(2,0/0,7-5,1) 

RR 6 22,2 30 35,3 

 

0,243 

 (0,5/0,1-1,4) 

Total 27 100 85 100,0  

-H 21  55  
0,243 

(0,5/0,1-1,4) 

Alelos N FA N FA  

H 23 0,45 64 0,38 0,525 

(1,2/0,6-2,2)  R 31 0,55 106 0,62 

Total 54 1,0 170 1,0  
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Tabela 13. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIIa (CD16a) 

(rs396991) nos gêneros feminino e masculino de pacientes com PF. 

FcγRIIIa  

(G>T) 

(V/F158) 

Feminino Masculino  p-valor 

(OR/IC 95%) 

 N=58 N=50  

Genótipos N % N %  

VV 15 26 4 8 0,021 

(0,2/0,0-0,81) 

VF 33 57 29 58 1,000 

(1,0/0,4-2,24) 

FF 10 17 17 34 0,073 

(2,4/1,0-6,0) 

Total 58 100 50 100  

 

_/F 43  46  1,000 

(1,0/0,4-2,24) 

Alelos N FA N FA  

 

V 63  0,54 37 0,37 0,016 

(0,4/0,2-0,85) F 53  0,46 63 0,63 

Total  116 1,0 100 1,0  

OR=Odds Ratio; IC=Intervalo de confiança; FA=Frequência absoluta; -F=Presença de 

genótipo com pelo menos um alelo F.  
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Tabela 14. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIIa (CD16a) 

(rs396991) em pacientes com PF, apresentações clínicas generalizada e localizada. 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança; FA: Frequência Absoluta; -F: Presença de 

genótipo com pelo menos um alelo F; a: quando comparado com PF generalizado; b: 

quando comparado com PF localizado 

 

 

6.2.7 Combinações genotípicas dos FcγRs IgG nos grupos PV, PF e controle. 

Entre as combinações genotípicas para os SNPs analisados, o haplótipo HR + IT + 

VF + * 01 02 prevaleceu no PV (8,5%) e controles (4%) quando comparado com PF (0%) 

(p = 0,007, OR 21,3, CI 1,2-369,8; p = 0,046, OR: 1,0, CI: 0,0-1,9, respectivamente). O 

haplótipo composto pelos três alelos selvagens distintos foi menos frequente no PF (42%) 

quando comparado com controles (56%) (p = 0,035, OR 0,5, IC 0,3-0,9) (Tabela 15). 

FcγRIIIa  

(G>T) (V/F158) 

PF generalizado 

(a) 

PF localizado 

(b) 

p-valor 

(OR/IC 95%) 

 N = 71 N = 37 axb 

Genótipos N % N %  

VV 12 17,0 7 19,0 
0,793 

(0,87/0,3-2,4) 

VF 40 56,0 22 59,0 

 

0,915 

(0,87/0,3-1,9) 

FF 19 27,0 8 22,0 

 

0,643 

(1,32/0,5-3,4) 

Total 71 100,0 37 100,0  

-F 59 70 30 81 

 

0,793 

(0,87/0,3-2,4) 

Alelos N FA N FA  

V 64 0,45 36 0,49 0,723 

(0,86/0,4-1,5) F 78 0,55 38 0,51 

Total 142 1,0 74 1,0  
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Tabela 15. Combinações genotípicas para os SNPs dos genes FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa e FcγRIIIb nos grupos PV, PF e controle.  

Combinações Genotípicas PV(a) 

(N=117) 

PF(b) 

(N=109) 

Controles(c) 

(N=187) 

p-valor 

(OR/IC 95%) 

 N=117 N=109 N=187  

Genótipos N % N % N % axb axc bxc 

_ /R + _ /T + _ /F + *01/03 13 11,0 8 7,0 14 8,0 0,360 

(1,68/0,6-4,2) 

0,304 

(1,54/0,6-3,4) 

0,962 

(0,9/0,3-2,4) 

HH + II + VV +*02 02   1 1,0 1 1,0 0 0,0 1,000 

(0,93/0,0-15,0) 

0,384 

(4,8/0,1-119,6) 

0,368 

(5,1/0,2-128,4) 

HR + IT + VF + *01 02 10 8,5 0 0,0 7 4,0 0,007 

(21,3/1,2-369,8) 

0,121 

(2,4/0,8-6,5) 
0,046 

(0,1/0,0-1,9) 

_/H + _/ I+ _ /V +*_ /02   64 55,0 46 42,2 104 56,0 0,080 

(1,6/0,9-2,8) 

0,970 

(0,9/0,6-1,5) 

0,035 

(0,5/0,3-0,9) 

Todos os genótipos que precedem o símbolo _/ : presença de genótipos com pelo menos esse alelo específico. 
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6.2.8 Alelos FcγRs IgG e duração da CR nos pacientes com PV e PF tratados com Rituximabe  

 Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes com PV e PF tratados com Rituximabe podem ser vistos nas tabelas 16 e 

17. 

Tabela 16: Pacientes PV tratados com Rituximabe: dados demográficos, laboratoriais e SNPs FcγR IgG.   

Paciente/ 

Gênero 

Idade(anos) 

início do PV/ 

ao RTX 

Tratamentos  

prévios 

TCD  

(meses) 

CR  

(meses) 

Follow-up 

após RTX 

(meses) 

antiDSG1 (U/mL) 

antiDSG3 (U/mL) 

Alelos SNP FcγR IgG 

Pré-TX  Pós-RTX IIa IIb IIIa IIIb 

1/M 18/19 Pred, AZA, 

IgIV, CcF 

2 33 35* 148,05  

152,60 

0,4492 

126,20 

RR II VF 01 02 

2/F 16/16 Pred 2 11 13 74,02 

151,66 

1,79 

0,86 

HR IT VF 02 02 

3/F 26/38 Pred, DS, 

AZA, DEXA 
2,5 3 5,5 2,836 

44,717 

2,55 

166,00 

HR IT VF 01 02 

4/M 48/49 Pred, DCP, 

IgIV 

6,5 25 31,5 100,07 

130,32 

0,399 

22,28 

HH II VF 02 02 

5/M 58/59 Pred, DCP 3,5 2 5,5* NA 

NA 

1,709 

0,542 

HR II VF 01 02 

6/F 19/25 Pred, DS, 

DEXA 

1 4 5 0,5 

83,05 

3,462 

144,51 

HH II VF 01 01 

7/M# 44/47 Pred, DEXA, 

DCP 

1,5 9 10,5 143,30 

143,00 

100,41 

64,54 

RR II VF 01 02 

8/F 42/47 Pred, CcF 7 18 25 0,51 

0,10 

0,006 

4,4 

HR II VF 01 02 
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9/F 35/36 Pred, DEXA, 

DCP, IgIV 
2 9,5 11,5 189,06 

186,50 

7,54 

0,75 

RR II VF 01 02 

10/F 25/32 Pred, DS, 

AZA, CcF, 

MTX, DEXA 

1 2 3 204,90 

230,40 

-0,4 

112,3 

RR II VF 01 02 

11/F 51/55 Pred, AZA 2 18 20* NA 

NA 

24,72 

1,380 

HR II VF 01 02 

12/F 25/31 Pred, DEXA, 

DCP, AZA, 

IgV 

1 33 34* NA 

NA 

2,260 

138,80 

HR IT VF NA 

13/M 48/48 Pred, AZA 0,5 29 29,5 NA 

NA 

1,98 

131,55 

RR IT VF 02 02 

14/F 52/57 Pred, AZA, 

DEXA 
1 24 25 NA 

NA 

0,565 

86,90 

HH II VF 01 01 

F: feminino; M: masculino. AZA: Azatioprina, CcF: Ciclofosfamida, DS: Dapsona, IGIV: Imunoglobulina endovenosa, MTX: Metotrexato, 

Pred: Prednisona, RTX: Rituximabe, DEXA: Pulsoterapia com dexametasona, DCP: Pulsoterapia com dexametasona+ciclofosfamida. TCD: 

Tempo de controle da doença, CR: Período no qual paciente manteve-se em remissão da doença; antiDSG1: anticorpo antidesmogleína 1; 

antiDSG3: anticorpo antidesmogleína 3. *Pacientes em CRoff (pacientes em “Completa Remissão”, sem ou com mínima medicação). # Doença 

do soro como efeito adverso, não completando a 4ª dose. NA: não se aplica. Valores de referência: antiDSG1≥20 U/ml: positiva; 20 U/ml< 

antiDSG1 <14 U/ml: intermediária; antiDSG1 <14 U/mL: negativa; antiDSG3 ≥20 U/ml: positiva; 20 U/ml< antiDSG3 <9 U/ml: intermediária; 

antiDSG3 <9 U/mL: negativa. 

Obs.: Média da duração do período em que os pacientes mantiveram em CR: 16,7 meses para PV.  
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Tabela 17: Pacientes PF tratados com Rituximabe: dados demográficos, laboratoriais e SNPs FcγR IgG.     

F:feminino; M: masculino. AZA=Azatioprina, CcF=Ciclofosfamida, DFC=Difosfato de cloroquina, HXC=Hidroxicloroquina, 

IGIV=Imunoglobulina endovenosa, Pred=Prednisona, RTX=Rituximabe, DEXA=Pulsoterapia com dexametasona, DCP=Pulsoterapia com 

dexametasona+ciclofosfamida. TCD= Tempo de controle da doença, CR= Período no qual paciente manteve-se em remissão da doença; 

antiDSG1:anticorpo antidesmogelína 1. * Pacientes em CRoff (pacientes em “Completa Remissão”, sem ou com mínima medicação). NA: não 

se aplica. Valores de referência: antiDSG1 ≥20 U/ml: positiva; 20 U/ml< antiDSG1 <14 U/ml: intermediária; antiDSG1 <14 U/mL: negativa.  

Obs.: Média da duração do período em que os pacientes mantiveram em CR: 13,9 meses para PF.  

Paciente/ 

Gênero 

Idade (anos) 

início do PF/ 

ao RTX 

Tratamentos  

prévios 

TCD  

(meses) 

CR  

(meses) 

Follow-up 

após RTX 

(meses) 

antiDSG1 (U/ml) Alelos SNP FcγR IgG 

Pré-RTX  Pós-RTX IIa IIb IIIa IIIb 

1/F 14/27 Pred, 

DFC/HXC 

DEXA, DCP 

3 

 

1m 

 

4 150,88 

 

103,20  HR 

 

II 

 

VF 

 

01 01 

 

2/M 15/15 Pred, DCP,  

IgIV 
2 28 30* 150,68 1,26 HR IT FF 01 03 

3/F 33/38 MTX, AZA, 

DCP 

10 15 25 47.08 1,63 HR II VF 01 02 

4/M 45/56 Pred, DCP 15 29 43* 182,41 5,99 RR II FF 01 02 

5/M 60/71 HXC, DS, 

DEXA, DCP 

2 5,5 7,5 171,17 21,04 HH II VF 01 02 

6/F 31/32 Pred, CF,  

DCP 
8 21 29* 269,81 203,66 HR II VF 01 02 

7/M 19/19 Pred, DEXA, 

IgIV 
4 6 10 233,78 158,17 HR II VF 01 01 

8/M 18/22 DEXA 2 5 7 188,01 202,77 HH IT VF 02 02 
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Não se observou associações entre os alelos dos FcγR IgG (selvagens e variantes 

alélicas) com a CR (Tabelas 18 e 19).  

 

Tabela 18. Frequências alélicas dos SNPs FcγRs IgG (FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa, 

FcγRIIIb) nos pacientes PV tratados com Rituximabe, considerando-se o desfecho de CR 

(WANG et al., 2015).   

 

SNP             Alelos                  
                      

Duração da CR Valor p 

(OR/IC 95%) 

 <14,5m ≥14,5m 

 

 

FcγRIIa 

 

H 

 

 

5 

 

7 
 

0,703 

1,8/0,3-8,1 

 
 

R 

 

 

9 

 

7 

 

 

FcγRIIb 

 

I 

 

 

12 

 

12 
 

 

1,404 

1,0/0,1-1,3 
 

T 

 

 

2 

 

2 

 

 

FcγRIIIa 

 

V 

 

 

7 

 

7 
 

 

1,293 

1,0/0,2-4,4 
 

F 

 

 

7 

 

7 

 

 

FcγRIIIb 

 

A1 

 

 

7 

 

4 
 

0,452 

0,5/0,1-2,4 

 
 

A2 

 

 

7 

 

8 
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Tabela 19. Frequências alélicas dos SNPs FcγRs IgG (FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa, 

FcγRIIIb) nos paciente PF tratados com Rituximabe, considerando-se o desfecho de CR 

(WANG et al., 2015).  

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança. CR: Duração da completa remissão, m: 

meses. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

SNP                   Alelos                  
                      

Duração da CR Valor p 

(OR/IC 95%) 

 <14,5m ≥14,5m 

 

 

FcγRIIa 

 

H 

 

 

6 

 

3 
 

 

0,314 

(0,2/0,0-1,7) 
 

R 

 

 

2 

 

5 

 

 

FcγRIIb 

 

I 

 

 

7 

 

7 
 

 

1,533 

(1,00/0,05-19,3) 
 

T 

 

 

1 

 

1 

 

 

FcγRIIIa 

 

V 

 

 

4 

 

2 
 

 

0,608 

(0,33/0,04-2,77) 

 

 

F 

 

 

4 

 

6 

 

 

FcγRIIIb 

 

A1 

 

 

5 

 

4 
 

 

1,000 

(0,8/0,1-6,3) 
 

A2 

 

 

3 

 

3 
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7. DISCUSSÃO 
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7.1 SNPs FcγRs IgG e pênfigos (PV e PF)   

 Os FcγRs estabelecem interações entre as respostas imunes inata e adaptativa. A 

depender do SNP herdado observar-se-á diferentes atuações exercidas por determinado 

receptor, inclusive a de favorecer eventos patogênicos por autoanticorpos. Então, tanto o 

gene envolvido na codificação de determinado FcγR, quanto a quantidade do número de 

cópias desse mesmo gene, contribuirão na predisposição para desordens autoimunes´, 

como ja se observa no LES e na AR. Variações nas expressões e nas funções desses 

receptores interferem nas atividades e modulações dos linfócitos B. Assim, é possível 

pressupor que esses mesmos eventos envolvendo os SNPs FcγR podem também 

envolver-se com autoimunidade órgão-específica, como a que se observa nas doenças 

bolhosas autoimunes (RECKE et al. 2015). 

 A pronunciada expressão do receptor FcγRIIa pôde ser observada, em estudo 

envolvendo a técnica de IH, nas lesões bolhosas de pênfigos. Postulou-se a possibilidade 

de que essa alta expressão decorra da necessidade desse receptor auxiliar no controle de 

eventos associados à formação das bolhas. Por outro lado, há a possibilidade de que esse 

mesmo receptor venha a exercer uma função protetora. De qualquer forma, parece que 

cabe a esse receptor um relevante envolvimento na inflamação cutânea presente nos 

pênfigos, quer seja no controle da doença, quer seja na produção de substâncias pró-

inflamatórias/citocinas que venham a favorecer ao evento da acantólise (GORNOWICZ-

POROWSKA et al., 2017).  

 Deve-se também atentar quanto à expressão do FcγRIIa nas células dendríticas e, 

por sua vez, na patogênese dos pênfigos observa-se o envolvimento destas células. 

Portanto a relação entre células dendríticas no PV e genótipos FcγRIIa merece atenção 

(DAS et al., 2020).        



131 
 

 Ainda que num menor grau, a acantólise não dependente de anticorpos é evento 

possível na formação de lesões de pênfigos; assim a presença de citocinas também ocupa 

destaque nas dermatoses bolhosas autoimunes. No soro de pacientes com PV, observa-se 

o aumento das interleucinas IL-4, IL-6, IL-10 e redução de INF-γ. Por sua vez, sabe-se 

que o receptor FcγRIIa participa da liberação de IL-1β, IL-6, IL-8, e TNF-α. O TNF-α é 

amplamente expresso nas lesões cutâneas de PV e suas concentrações correlacionam-se 

com a atividade da doença e com os títulos de anticorpos anti-IgG (BAZÍLIO et al., 2004; 

DIDONA et al., 2019; GORNOWICZ-POROWSKA et al., 2017; GRANDO, 2011; LEE 

et al., 2018; NAGELKERKE et al., 2019; VOGELPOEL et al., 2015). Ainda, fato 

relevante, os níveis de IL-1, IL-6, IL-8, INF-γ, IL-17 e IL-33 podem apresentar reduções 

durante o tratamento com imunossupressores (TAVAKOLPOUR MAHMOUDI, 

MIRZAZADEH et al., 2020).                  

 No presente trabalho, a presença do genótipo RR e mesmo do alelo R 

apresentaram associações com os pacientes do grupo PV.  Nas doenças bolhosas 

autoimunes, os diferentes SNPs do receptor FcγRIIa interagem de formas distintas com as 

diferentes imunoglobulinas.  Porém, assim como para outros receptores, o pleno 

significado imunológico frente aos pênfigos ainda não se encontra plenamente elucidado 

(GORNOWICZ-POROWSKA et al. 2017).   

 Em estudos brasileiros que abordaram o SNP do receptor FcγRIIa e doenças 

autoimunes, Gelmetti et al. observaram que a presença do genótipo R/R131 associou-se 

significativamente com nefrite lúpica e glomerulopatia primária. Propensão aumentada a 

infecções nos pacientes com LES esteve associada com o alelo R segundo Vigato-

Ferreira et al. (GELMETTI et al., 2004; VIGATO-FERREIRA et al., 2014).    

 Os genótipos HH, HR e RR dos indivíduos do grupo controle do presente estudo 

apresentaram semelhantes distribuições quando comparados com os controles de outros 
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estudos. Vigato-Ferreira et al: 21,9%; 51,2% e 26,9%; Dourado et al: 20,4%; 50,3%; 

29,3%; o presente estudo: 22,0%; 48,0% e 30,0%; respectivamente (DOURADO et al., 

2013; VIGATO-FERREIRA et al., 2014).               

 Com relação ao SNP FcγRIIIa nos pênfigos, vale ressaltar que em achados da 

literatura, os níveis de anticorpos circulantes (antidesmogelínas) não apresentaram pronta 

correlação com esse receptor. Então a participação deste SNP nos pênfigos seria 

resultante de reações imunes restritas à pele, sem o envolvimento de uma ampla resposta 

sistêmica, como aquela observada no LES; onde, na depuração de imunocomplexos 

circulantes (seja para mais, seja para menos), tem-se o envolvimento de SNPs FcγR 

(como por exemplo, os receptores FcγRIIa e FcγRIIIa) (GORNOWICZ-PORIWOSKA et 

al., 2020).         

   Dado relevante observado por Gornowicz-Porowska et al., refere-se à interação 

IgG1 e SNP FcγRIIIa. Nas doenças bolhosas autoimunes, as sinalizações ativadoras e 

inibitórias dos FcγRs regulam níveis de citocinas Th1 e Th2, que por sua vez, de forma 

temporal, podem estar correlacionadas com as trocas de classes e até subclasses de 

anticorpos. Esses autores creditam que, nos pacientes com pênfigos, a presença 

estatisticamente significativa da IgG1 observada nos tecidos perilesionados (via técnica 

de IFD), associa-se com o SNP FcγRIIIa FF. De fato, a IgG1 reserva expressiva afinidade 

com o receptor FcγRIIIa decorrente da variante alélica F e, maior ainda, com o alelo V 

(GORNOWICZ-PORIWOSKA et al., 2020; KAIFU et al., 2017; LASSAUNIÈRE et al., 

2021).  

 Assim, como o alelo V reserva associações com pronunciados eventos de 

ativações imunes e, por sua vez, a presença de antígenos acoplados ao FcγRIIIa, ao serem 

apresentados às células NK, promovem a liberação de moléculas de cictocinas 

(NAGELKERKE et al., 2019), tais eventos são condições que talvez justifiquem a 
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participação do genótipo FcγRIIIaVV na patogênese do PF. Ainda, quanto à associação 

entre citocinas e PF, Timóteo et al. e Zeoti et al. observaram concentrações mais elevadas 

de IL-10, IL-12, IL-22 e CXCL-8 em pacientes com PF quando comparados aos controles 

dos mesmos estudos (TIMÓTEO et al., 2017; ZEOTI et al., 2000).    

 Quanto às células dendríticas, assim como apresentam envolvimento no PV, 

também participam da patogênese do PF. Segudo Chiossi et al., níveis séricos de 

autoanticorpos correlacionam-se com o aumento de células dendríticas em pacientes 

brasileiros com PF. Levando-se em conta que o FcγRIIIa encontra-se expresso nas células 

dendríticas, a correlação entre citocinas, genótipos do FcγRIIIa e PV merece 

considerações (CHIOSSI, COSTA, ROSELINO, 2004).           

 Estando os FcγRs da IgG presentes em diversas outras células que não somente as 

da linhagem hematopoiética. Cauza et al. observaram aumento da expressão dos 

receptores FcγRIII em cultura de queratinócitos, após tratamento com INF-γ. Os 

queratinócitos da epiderme humana encontram-se ativamente envolvidos nas reações 

inflamatórias e nos eventos autoimunes de diversas doenças; estabelecem conexões com 

outras células, próprias ou não do tecido cutâneo, através de citocinas/quimiocinas. Esses 

autores mostraram que a expressão do RNAm teve aumento de 4,4 e 6,5 vezes, nos 

receptores FcγRIIIa e FcγRIIIb, respectivamente (CAUZA et al., 2002).       

 Na população da presente análise, observou-se associações entre o genótipo FF 

com o PF, assim como a variante alélica V e o genótipo VV com os pacientes do mesmo 

grupo PF.  

 Em trabalhos brasileiros que abordam o SNP do receptor FcγRIIIa e doenças 

autoimunes, Amorim et al., notaram associação entre a variante alélica V (FcγRIIIaV) e 

crianças com PTI (AMORIM et al., 2012). Vale ressaltar que os estudos de Amorim et 
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al., assim como os de Vigato-Ferreira et al.  são brasileiros e procedentes da mesma 

região em que o presente estudo foi realizado. 

 Os genótipos VV, VF e FF dos indivíduos do grupo controle desse estudo, assim 

como os controles de outros trabalhos apresentam diferentes distribuições. Amorim et al.: 

17%; 34%; 49%; Dourado et al.: 9,60; 40,8%; 49.6%; Grecco et al.: 18%, 13% e 69% e o 

presente estudo: 2,50%; 92,5% e 5,0%; respectivamente (AMORIM et al., 2012; 

DOURADO et al., 2016; GRECCO et al., 2016).     

 Quanto à associação entre gêneros (feminino e masculino), pênfigos e SNPs Fcγ, 

nesse presente estudo as associações entre PF e o alelo V (seja PF com genótipo FcγRIIIa 

VV, seja PF com a presença da variante alélica V) estiveram mais frequentes nas pacientes 

do gênero feminino (p = 0,021 e p = 0,016, respectivamente). Porém associações entre 

SNPs FcγR e gêneros masculino e feminino não são tão amplamente descritas na 

literatura dos pênfigos.    

Bagchi-Chakraborty et al. abordaram o impacto da modulação do receptor 

FcγRIIb na aterosclerose entre camundongos fêmeas e machos. A expressão do FcγRIIb 

nas células B ocasiona diferentes respostas das células B do centro germinativo (células 

adaptativas e proaterogênicas) e das células B-1 (células inatas e ateroprotetoras), em 

camundongos fêmeas e machos, submetidos a uma mesma dieta ocidental. Nos 

camundongos machos a superexpressão do FcγRIIb associou-se com um menor 

desenvolvimento da aterosclerose (BAGACHI-CHAKRABORTY et al., 2019). 

Kwon et al., referem associação do FcγRIIa com doença de Kawasaki em 

indivíduos do gênero masculino. Nesse estudo com 249 pacientes coreanos (sendo 84 do 

gênero feminino) e 1000 controles (sendo 217 mulheres), o alelo FcγRIIaH resultou em 

alta suscetibilidade e subsequente desenvovimento da doença de Kawasaki em idade 

precoce (KWON et al. 2015). 
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 Kastbom et al., em estudo que envolveu 181 pacientes suecos com AR [sendo 

128 do gênero feminino (71%); idade média 57, 5 anos] e 361 controles saudáveis [sendo 

228 do gênero feminino (63%); idade média 57 anos], observaram que o SNP 

FcγRIIIa158VV se associou com suscetibilidade e gravidade da AR em indivíduos do 

gênero masculino (OR: 3,2; IC:1,03–10,2). Quanto ao gênero feminino, essa associação 

não foi estabelecida, todavia a presença de ao menos um alelo V, parece associar-se com 

AR mais leve nas mulheres desse grupo. Segundo esses autores, o estrogênio reserva 

influências sobre o receptor FcγRIIIa e sobre a atuação de citocinas sobre os macrófagos, 

entretanto os mesmos autores sugerem a realização de novos estudos nos quais se possa 

observar e precisar a participação da biologia dos hormônios esteroides (KASTBOM et 

al., 2005).  

Ademais, e a ser considerado, Kramer et al. ressaltam a importância do 17β-

estradiol (estrogênio) tanto na modulação da liberação, por macrófagos e monócitos, de 

citocinas pró-inflamatórias, quanto pela modulação direta sobre a expressão do receptor 

FcγRIIIa, que também leva a liberação de citocinas. Assim, a presença e os níveis de 

estrogênio junto ao FcγRIIIa receptor interferem na predisposição e na gravidade dos 

sintomas de doenças autoimunes (KRAMER et al., 2007).  

Nesse presente estudo, associações entre os gêneros (feminino ou masculino), 

alelos FcγRIIa e PV, não estiveram presentes. Também, nos resultados aqui 

demonstrados, embora PV associou-se a genótipos com a presença do alelo FcγRIIa e PF 

com os genótipos FcγRIIIaVV e FcγRIIIaFF, o mesmo não se observou entre esses 

alelos/genótipos com as respectivas formas clínicas dos pênfigos (mucosa e mucocutânea 

para PV; localizada e generalizada para PF). 

A respeito das combinações genotípicas envolvendo alelos do sistema HLA e 

pênfigos, estas já se encontram mais definidas e com citações na literatura. Inclusive, na 
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população brasileira, Gil e Brochado já descreveram haplótipos DRB1-DQA1-DQB1 de 

suscetibilidade e de proteção em pacientes com PV e PF, provenientes da região sudeste 

do Brasil. Entretanto estudos com semelhante abordagem, envolvendo alelos SNPs FcγR 

e pênfigos, são escassos. No presente estudo, dentre as combinações genotípicas 

analisadas, o haplótipo *01 02 + IT + VF + HR esteve mais frequente nos pacientes com 

PV, seguida dos controles e não esteve presente no grupo PF. Tal achado pode pressupor 

que a ausência dessa combinação genotípica venha a conferir proteção para PF.  

Combinações genotípicas encerram a muito especial característica do efeito 

sinérgico de genes, decorrente das interações entre variantes polimórficas. 

Dentre modelos de estudos que correlacionaram haplótipos de alelos SNPs FcγR 

com autoimunidade, Morgan, Bareet et al. observaram que a combinação genotípica 

FcγRIIIa-FcγRIIIb/158V-NA2, quando em homozigose, correlaciona com suscetibilidade 

para AR, em indivíduos caucasianos no Reino Unido. Ainda, Morgan, Robinson et al., 

em população proveniente do noroeste da Espanha, descreveram suscetibilidade à arterite 

de células gigantes quando na presença do haplótipo FcγRIIa-FcγRIIIa/131R-158F. Por 

sua vez, Zhou et al., na doença da membrana basal glomerular, a combinação genotípica 

FcγRIIIb- FcγRIIb/NA2-232T esteve presente em 30,2% dos pacientes chineses, 

comparada a 12,4% encontrado no grupo controle. Ainda, e mais recentemente, Zakaria 

et al., em crianças egípcias, a combinação dos genótipos FcγRIIa-131H-131R e FcγRIIIa-

158F-158V (HR/ VF) associou-se com crianças com PTI quando comparadas com 

crianças do grupo controle (47,5% versus 10%, p <0,001) (MORGAN, BARRET et al., 

2006; MORGAN, ROBINSON et al., 2006; ZAKARIA, et al., 2021; ZHOU et al., 2010).  

 

7.2 SNPs FcγRs IgG, pênfigos (PV e PF) e Rituximabe 
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 Os SNPs dos FcγR correlacionam com o grau de resposta terapêutica ao 

Rituximabe.  

Nas desordens autoimunes, o Rituximabe – anticorpo monoclonal, anti CD20- 

merece destaque devido à propriedade de depletação de linfócitos B e, por conseguinte, 

redução dos níveis de autoanticorpos circulantes. Entretanto, na prática clínica, 

observa-se a existência de pacientes que evoluíram com parcial ou, até mesmo, escassa 

resposta clínica.   

Assim, diante das diferentes respostas clínicas observadas nas doenças 

imunomediadas, pelo Rituximabe se definir como anticorpo monoclonal IgG1 e devido 

aos seus mecanismos de ação envolverem a participação direta dos FcγRs; estudos 

conseguiram estabelecer associações entre os SNPs FcγRs herdados com o grau de 

resposta obtido (GHESQUIÈRES et al., 2017; ZHANG et al., 2016).   

Peñalver et al., no que concerne ao SNP FcγRIIa, observaram um grupo de 45 

pacientes com PTI, sendo que 40% receberam o Rituximabe. Dentre os genótipos 

observados nesses 45 pacientes, 22% eram homozigotos para FcγRIIaRR e 53% 

heterozigotos FcγRIIaHR. Os autores concluíram que pacientes com ausência do alelo 

FcγRIIaH associaram-se com piores respostas ao Rituximabe (PEÑALVER et al., 2007).  

Quanto ao SNP FcγRIIIa, Kim et al. relataram que num grupo de 100 pacientes 

com neuromielite óptica e tratados com Rituximabe (41% foram acompanhados por 

tempo superior a 5 anos), a presença do alelo FcγRIIIaF correlacionou-se com episódios 

de recorrência da doença e com menor depleção de células B de memória (KIM, S-H et 

al., 2015). 

No presente estudo, 22 pacientes foram tratados com Rituximabe, na dose padrão 

do protocolo linfoma: 375mg/m2, por semana, por 4 semanas (regime de alta dose) 

(Tabelas 16 e 17). Todavia não se observou correlações entre os períodos de CR dos 
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pacientes PV, PF com o SNPs FcγRs herdados. Porém, ainda assim, algumas 

considerações merecem atenção.      

As moléculas anti-CD20 tipo 1, dentre elas o Rituximabe, não têm na CCDA 

(citotoxicidade celular dependente de anticorpos) o seu principal mecanismo de ação; 

mas é sim na CDC (citotoxicidade dependente do complemento) que essas moléculas 

exercem sua melhor capacidade de depleção de linfócitos B patogênicos. No 

polimorfismo do complemento C1q, indivíduos com a presença do alelo C1qA e na 

vigência do Rituximabe, diferentemente daqueles com o alelo C1qG, tendem a formarem, 

mais ativamente, complexos de ataque à membrana celular, que são responsáveis pela lise 

e posterior depleção dos linfócitos B (HUNAG et al., 2016; OFLAZOGLU, AUDOLY, 

2010).  

Nos pênfigos tratados com Rituximabe, além dos polimorfismos determinantes do 

complemento C1q e dos FcγRs IgG, há outras condições envolvidas na duração do tempo 

da CR. São elas: (i) dose padrão para linfoma, em indivíduos com ou maior que 65 anos, 

favorece a uma CR mais prolongada; (ii) pacientes com IMC ≥35 tendem a períodos 

menores de CR. Ainda, possibilitam recidivas: (i) repovoamento de linfócitos B CD19; 

(ii) baixa contagem de linfócitos T CD4 (<400 células/ μL); (iii) níveis de antiDSG1 >20 

UI e antiDSG3 ≥20 UI (ALBERS et al., 2017; KUSHNER et al., 2019). 

No presente estudo, ambos pacientes dos grupos PV e PF receberam a dose 

padrão para linfoma.  

Todos os pacientes do grupo PV apresentavam idade menor que 65 anos (39,21 ± 

14,67 anos). Dentre os sete pacientes que alcançaram CR ≥14,5 meses, cinco (71,4%) 

encontravam-se com idade superior a 39,21 anos, já dentre os seis pacientes PV com CR 

<14,5 meses, apenas dois (33,3%) encontravam-se com idade maior que 39,2 anos.  
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Por sua vez, no grupo PF (35 ± 19,43 anos), a correlação entre pacientes com mais 

idade e pacientes com maiores tempos de CR, embora pareça não apresentar uma pronta 

associação, também merece ser obsevada. Dentre os oito pacientes com PF, apenas um 

(12,5%) apresentava-se com idade superior a 65 anos quando na vigência do RTX e o 

tempo da sua CR foi de 5,5 meses. Dentre os demais pacientes (sete pacientes), todos 

com idade inferior a 65 anos, o tempo de CR ≥14,5 meses foi observado somente em 

quatro pacientes (57,1%). Dentre esses quatro pacientes observou-se tempo de CR de 29 

meses num paciente de 56 anos.   

A correlação entre CR prolongada e idade mais avançada parece decorrer do 

próprio e natural enfraquecimento do sistema imune do idoso. Espera-se, portanto, que 

frente a uma imunidade menos robusta, eventos autoimunes sejam menos possíveis 

(KUSHNER et al., 2019).           

No que se refere aos linfócitos B CD19, Albers et al. colocam que CD19 ≥5 

células/ μL, considerar repovoamento e quando e CD19 <5 células/ μL, considerar 

depleção. Fato relevante refere-se às subpopulações de linfócitos B CD19, como os 

linfócitos B CD19 hi, os quais já foram observados nos pacientes com LES e pênfigos. 

Nesses pacientes, linfócitos B CD19 hi, associaram-se com a produção de anticorpos 

patogênicos (ALBERS et al., 2017; LIU et al., 2017). 

Quanto a índices elevados de IMC interferirem negativamente na resposta ao 

Rituximabe, não há uma plena associação definida. Subdoses afetando a CR podem 

decorrer do cálculo utilizado para se obter o valor da superfície corporal (fórmula de 

Mostler versus fórmula de Dubois). A má absorção tecidual do Rituximabe devido a sua 

natureza não lipofílica; a existência de adiponectinas favorecendo eventos inflamatórios e 

até mesmo autoimunes; e a disfunção observada nas células natural killer; são situações 
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presentes na obesidade e com possíveis interferências na plena resposta ao Rituximabe 

nos pênfigos e em outras desordens autoimunes (KUSHNER et al., 2019).    

Ao se propor avaliar nos pacientes com PV ou PF pênfigo, os fatores aqui 

mencionados, depara-se com uma avaliação prognóstica mais apurada. Favorece-se assim 

tomada mais precisa de conduta e ajustes terapêuticos, seja com a corticoterapia e demais 

imunossupressores, seja com o Rituximabe e demais medicações promissoras anti-CD 20.                           
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8. CONCLUSÕES 
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De acordo com os objetivos apresentados, tem-se as seguintes conclusões sobre as 

frequências genotípicas e alélicas dos SNPs dos FcγR IgG, observadas em população da 

região sudeste do Brasil: 

(i) A presença do alelo FcγRIIaR confere suscetibilidade a PV. 

(ii) Não há, nos pacientes com PV, associações entre os alelos FcγRIIaH, FcγRIIaR 

com os gêneros feminino e/ou masculino.   

(iii) Não se observa, nos pacientes com PV, associações entre os alelos FcγRIIaH, 

FcγRIIaR com as formas clínicas mucosa exclusiva e/ou mucocutânea.   

(iv)  Alelos que codificam os SNPs FcγRIIb, FcγRIIIa, FcγRIIIb não apresentam 

associações de suscetibilidade e/ou proteção com PV. 

(v) A participação do genótipo FcγRIIIaVV confere suscetibilidade ao PF e a do alelo 

FcγRIIIaF (-/F) proteção.  

(vi)  A presença do genótipo FcγRIIIaVV e, ainda que somente, a presença do alelo 

FcγRIIIaV (-/V) proporcionam suscetibilidade ao PF nos indivíduos do gênero feminino.   

(vii)  Não se observa, nos pacientes do grupo PF, associações entre os alelos 

FcγRIIIaV, FcγRIIIaF com as formas clínicas localizada e/ou generalizada.   

(viii)  Alelos que codificam os SNPs FcγRIIa, FcγRIIb e FcγRIIIb não apresentam 

associações de suscetibilidade e/ou proteção com PF.   

(ix) A ausência da combinação genotípica *01 02 + IT + VF + HR confere proteção 

para PF.    

(x) Não há associações entre os alelos que codificam os SNPs FcγR (IIa, IIb, IIIa e 

IIIb) com a duração do tempo de CR, seja nos pacientes PV, seja nos pacientes PF que 

receberam Rituximabe como modalidade terapêutica.   

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
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Por ser um estudo analítico, não se conseguiu a coleta de alguns dados 

demográficos e clínicos decorrentes das não anotações nos prontuários 

médicos. Acrescenta-se ainda a dificuldade por parte de alguns pacientes em 

especificar a época de surgimento das lesões, o tempo de duração da doença e 

as medicações já anteriormente prescritas e utilizadas.   

De alguns poucos pacientes e controles, não se conseguiu determinar, 

apesar de repetidas tentativas de leituras dos géis e/ou da reação de 

sequenciamento, definir todos os quatros SNPs FcγR IgG propostos nesse 

estudo (IIa, IIb, IIIa e IIIb) (2 pacientes PV; 1 paciente PF; 5 indivíduos do 

grupo controle*). 

Nesse estudo não se avaliou o SNP do FcγRIIc. Assim, até então, não se 

tem estabelecido alguma correlação desse receptor com PV ou PF nos 

pacientes procedentes da região sudeste do Brasil. 

Quanto à correlação entre SNPs FcγR IgG e resposta ao Rituximabe, não 

se observou associações no presente estudo. Por outro lado, outras citações 

com maiores casuísticas estabeleceram correlações entre SNPs FcγR IgG e 

resposta sustentada após uso desse imunobiológico. No presente estudo, 

somente 22 pacientes puderam fazer uso do Rituximabe. O dispendioso custo 

para aquisição acrescido da condição off-label no Brasil, dificultam a 

indicação do Rituximabe para outros casos de PV e PF moderados a graves.  

Nesse estudo também não se avaliou o polimorfismo do complemento 

C1q (C1qA, C1qG, respectivamente codificados pelos alelos C1qA e C1qG). 

Pois a CCDC (citotoxicidade celular dependente de complemento), evento 

celular marcante na vigência do Rituximabe, a depender do polimorfismo 

herdado, proporcionará um maior período de CR.                 
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PV e PF são autoimunidades complexas de base poligênica e com 

influências do ambiente. Nesse estudo não se avaliou outros tantos 

polimorfismos já descritos em associações de suscetibilidade ou de proteção 

aos pênfigos (PETZL-ERLER, 2020); seja associações em isolado, seja 

associações em conjunto com os SNPs FcγR IgG aqui encontrados.      

 

 

*Obs.: Números de identificação das amostras desse estudo e seus respectivos 

SNPs FcγR não determinados: 

Pacientes PV: amostras 292, 348 e 1383 sem determinação dos SNPs FcγRIIb, 

FcγRIIa e FcγRIIIb, respectivamente. 

Pacientes PF: amostra 558 sem determinação do SNP FcγRIIIb.   

Grupo controle: amostras 17, 27, 32, 69 e 72 sem determinação do SNP FcγRIIIb.   
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11. ANEXOS 
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11.1 Parecer de aprovação do comitê de ética humano (em anexo, 4 páginas) 
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11.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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11.3 Apresentação no VIII Congresso de Clínica Médica e V Simpósio de Pós-

Graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -USP 
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11.4 Projeto contemplado no FUNADERM – SBD, ano 2020 (Fundo de Apoio à Dermatologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
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Assim como Franz Joseph Hydn (1732-1809), compositor austríaco: 

Laudate Deo (Glória a Deus!) 


	6.2.1 FcγRIIa (CD32a) A>G (H>R131) (rs1801274)
	A variante genotípica RR foi associada à suscetibilidade para PV e o genótipo selvagem HH esteve associado à proteção para o PV.
	O genótipo RR prevaleceu no grupo PV (32%) sobre o PF (28%) (OR: 1,8; IC: 1,0–3,1; p = 0,030). O mesmo ocorreu ao comparar o PV com pelo menos um alelo R (_ / R) (90%) em relação aos grupos PF (77%) e controle (77,5%) (p = 0,012 e p = 0,008, respectiv...
	Tabela 7. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIa (CD32a) (rs1801274) nos grupos PV, PF e controle.
	OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta; -R: Genótipos que apresentam ao menos um alelo R.
	Figura 16.  Produtos da PCR do SNP FcγRIIa (CD 32a) rs1801274.
	6.2.2 FcγRIIb (CD32b) T>C (I>T 232) (rs1050501)
	Não houve associação entre os três grupos; no entanto, a variante genotípica TT esteve ausente nos três grupos.
	O genótipo selvagem II e o genótipo heterozigoto IT estiveram distribuídos em ~75% e em ~25% dos grupos PV, PF e controle, respectivamente (Tabela 8). Nas figuras 17 e 18, os produtos da PCR e o sequenciamento do FcγRIIb, respectivamente.
	Tabela 8. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIb (CD32b) (rs1050501) nos grupos PV, PF e controle.
	OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta.
	Figura 17. Produtos da PCR do SNP FcγRIIb (CD 32b) rs1050501.
	6.2.3 FcγRIIIa (CD16a) G>T (V>F 158) (rs396991)
	Tanto o genótipo selvagem VV quanto a variante genotípica FF estiveram associados à suscetibilidade ao PF. O genótipo VV selvagem prevaleceu no PF (17%) quando comparado ao PV (2,5%) e controles (2,5%) (p = 0,0002 e p <0,0001, respectivamente). Por su...
	OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta; -F: Genótipos que apresentam ao menos um alelo F.
	Figura 19: Produtos da PCR do SNP FcγRIIIa (CD 16a) rs396991.
	Gel de de poliacrilamida não desnaturante 10%. Produtos de amplificação do SNP FcγRIIIa por PCR. Alelos: V = 138 pb; F = 138 pb. As amostras 891, 896, 1067 e 1305 têm ao menos um alelo F (variante alélica) e as demais amostras têm, ao menos, um alelo ...
	6.2.4 FcγIIIb (CD16b) C>C>A 233 (266) (A>A>.D78) (rs52820103)
	Nenhuma associação foi observada nos grupos PV e PF, em comparação aos controles. Nos três grupos (PV, PF e controle), o genótipo FcγRIIIb*01/02 foi mais frequente quando em comparação com os genótipos FcγRIIIb*02/02 e FcγRIIIb*01/01. As distribuiçõe...
	OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confiança; FA: Frequência absoluta.
	Figura 20. Produtos da PCR do SNP FcγIIIb (CD 16b):IIIb*01 rs52820103.
	Gel de agarose a 2%. Produtos de amplificação do SNP FcγRIIIb por PCR. Alelo IIIb*01 = 141 pb. As amostras 54, 56, 58, 60 e 63 têm ao menos um alelo FcγRIIIb*01. As amostras 53, 59 e 62 não apresentam esse alelo. PM = 100 pb. Fonte: Laboratório de. Bi...
	Figura 21. Produtos da PCR do SNP FcγIIIb (CD 16b):IIIb*02 rs52820103.
	Gel de agarose a 2%. Produtos de amplificação do SNP FcγRIIIb por PCR. Alelo IIIb*02 = 155 pb. Todas as amostras têm a presença do alelo FIIIb*02 (exceto as 6ª, 10ª e 14ª amostras, da posição esquerda para a direita). PM = 100 pb. Fonte: Laboratório d...
	6.2.5 FcγRIIa (CD32a) A>G (H>R131) rs1801274, gêneros e formas clínicas do PV
	A variante alélica R apresentou 90% de frequência no grupo PV. Porém, associações não foram estabelecidas entre a variante alélica R, e nem entre o alelo selvagem H, seja com os gêneros (Tabela 11), seja com as formas clínicas do PV (Tabela 12).
	Tabela 11. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIa (CD32a) (rs1801274) nos gêneros feminino e masculino de pacientes com PV.
	OR=Odds Ratio; IC=Intervalo de confiança; FA=Frequência absoluta; -H=Presença de genótipo com pelo menos um alelo H.
	OR=Odds Ratio; IC=Intervalo de confiança; FA=Frequência absoluta; -H=Presença de genótipo com pelo menos um alelo H. Nível de significância p <0,05.
	6.2.6 FcγRIIIa (CD16a) G>T (V>F158) (rs396991), gêneros e formas clínicas do PF.
	Não houve associações entre o genótipo FF, ou mesmo o alelo F, em mulheres e homens com PF. Por outro lado, a presença do genótipo VV e mesmo do alelo V associou-se com mulheres com PF (p = 0,021 e p = 0,016, respectivamente) (Tabela 13). A análise de...
	Os genótipos FF e VV não estabeleceram associações com as formas clínicas do PF (Tabela 14).
	Tabela 13. Frequências genotípicas e alélicas do SNP do gene FcγRIIIa (CD16a) (rs396991) nos gêneros feminino e masculino de pacientes com PF.
	OR=Odds Ratio; IC=Intervalo de confiança; FA=Frequência absoluta; -F=Presença de genótipo com pelo menos um alelo F.
	6.2.7 Combinações genotípicas dos FcγRs IgG nos grupos PV, PF e controle.
	Entre as combinações genotípicas para os SNPs analisados, o haplótipo HR + IT + VF + * 01 02 prevaleceu no PV (8,5%) e controles (4%) quando comparado com PF (0%) (p = 0,007, OR 21,3, CI 1,2-369,8; p = 0,046, OR: 1,0, CI: 0,0-1,9, respectivamente). O ...
	Todos os genótipos que precedem o símbolo _/ : presença de genótipos com pelo menos esse alelo específico.


