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RESUMO 

 

Delcolli MIMV. Avaliação genética e imunológica de famílias com deficiências nos 
componentes C3 ou Fator I do Sistema Complemento e a influência dessas deficiências na 
expressão gênica de fibroblastos de pele humana. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Avaliamos as causas moleculares da deficiência de C3 ou de FI em 07 pacientes, chegando a 

caracterizar a causa molecular em cinco deles. As mutações encontradas em cada um dos 

pacientes foram: C3def3 - C364G troca Arg102Gly; G2481C (Val807); A4956G (Val1632); 

FIdef2 - G693A, troca Gly162Asp; FIdef3 e -4 - C767T, troca Arg187Stop; FIdef6 e -7 - 

Inserção 1382ΔAT, códon de parada prematura 13 bases a montante. Além disso, analisamos 

se a ausência dessas proteínas levava a alterações na expressão gênica em fibroblastos de 

pele de pacientes deficientes de C3 ou de FI em relação a indivíduos normais e saudáveis 

através de ensaios com microarranjos de cDNA. Confirmamos uma tendência à alteração da 

expressão através de PCR em tempo real dos genes CHNRB1, CAV1, PSMB1, PI4K2B e MASP1 

nos deficientes de C3; dos genes SPRY2, PSMA5, PGM2L1, GOLPH3 e JAKMIP3 nos 

deficientes de FI e o gene ETV6 nos dois grupos de pacientes. Dessa forma, podemos sugerir 

que deficiências das proteínas C3 e FI podem possivelmente influenciar a expressão de 

outros genes neste tipo de célula. 

 

Palavras-chave: Sistema Complemento. C3. Fator I. Expressão gênica. Imunodeficiências. 

Microarranjos de cDNA. 

  



ABSTRACT 

 

Delcolli MIMV. Genetic and immunologic evaluation of families with deficiencies on C3 or 
Factor I components of Complement System and influence of this deficiencies on gene 
expression of human skin fibroblasts. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
 
We investigated C3 and Factor I deficiency in 07 patients and could characterize the 

molecular basis in five of them. The mutations found were: C3def3 - C364G change 

Arg102Gly; G2481C (Val807); A4956G (Val1632); FIdef2 - G693A, change Gly162Asp; FIdef3 e 

-4 - C767T, change Arg187Stop; FIdef6 e -7 - insertion 1382ΔAT, Stop codon generation after 

13 bp. Furthermore, we analyzed if the absence of these proteins cause alterations in gene 

expression profiles in skin fibroblasts from C3 and FI deficients compared to fibroblasts from 

normal individuals by cDNA microarrays. We confirmed a tendency of altered gene 

expression by Real Time PCR atCHNRB1, CAV1, PSMB1, PI4K2B and MASP1 genes on C3 

deficients, SPRY2, PSMA5, PGM2L1, GOLPH3 and JAKMIP3 on FI deficient and ETV6 gene in 

both groups. Thus, we concluded that C3 and FI deficiencies could affect gene expression 

profiles in skin fibroblasts. 

 

Key words: Complement system. C3. Factor I. Gene expression. Immunodeficiency. cDNA 

microarrays. 
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O Sistema Complemento (SC) foi primeiramente descrito por George Henry Falkiner 

Nutall, em 1888, como um componente bacteriolítico do sangue (Silverstein, 1989). Em 

1899, Buchner identificou um componente do soro que era termo-sensível e que 

complementava a ação dos anticorpos (Morley e Walport, 2000); neste mesmo ano Ehrlich 

nomeou este componente de complemento (Silverstein, 1989). O primeiro trabalho 

descrevendo a fixação do complemento e quantificando sua ação na lise celular foi 

apresentado por Bordet e Gengou em 1909 e rendeu a Bordet o crédito pelo descobrimento 

desse sistema (Morley e Walport, 2000; Silverstein, 1989). Esse sistema é constituinte 

importante tanto da imunidade inata como da imunidade adquirida, sendo responsável pela 

primeira defesa contra microorganismos patogênicos, assim como pela geração de 

elementos durante sua ativação que influenciaram a maturação e ativação de linfócitos B e T 

(Dunkelberger e Song, 2010).  

Diferentemente do conhecido, os produtos da ativação do SC não apenas participam 

da imunidade inata, mas influenciam também a maturação, ativação e manutenção de 

células da imunidade adquirida. Atualmente não podemos pensar em um sistema biológico 

que não tenha interação com os demais, no qual não aconteça compartilhamento de 

moléculas, com as mesmas funções ou com funções distintas. O SC não é importante apenas 

para a proteção contra infecções, mas também na preservação da homeostase imunológica, 

com a manutenção de diversos mecanismos, como regulação gênica, percepção de células 

próprias alteradas e modulação de processos inflamatórios (Skattum et al., 2011). 

O SC é constituído por mais de 30 proteínas, tanto solúveis quanto ligadas à 

membrana de células (Walport, 2001). Há componentes responsáveis pela ativação do 

sistema sobre superfícies susceptíveis, tais como microorganismos, células próprias 

alteradas, corpúsculos apoptóticos, etc. Também são encontrados componentes 

responsáveis pela regulação da ativação, tanto na forma solúvel como sobre superfícies 

próprias intactas.  

O SC é considerado um dos mais antigos participantes do sistema imune (SI) 

representado por moléculas em organismos dos diferentes filos animais desde Cnidaria. 

Além disso, é interessante salientar que os primeiros componentes a surgirem foram 

aqueles comuns a todas as vias do SC, seguidos daqueles que fazem parte da via alternativa, 
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sendo que os componentes das vias das lectinas e clássica somente são encontrados a partir 

de Urochordata (Tunicados), ou seja, muito próximo do aparecimento da Imunidade 

Adaptativa junto com os Chondrichthyes (Endo et al., 2006; Fujita, 2002, 2004a, b; Nonaka e 

Kimura, 2006). 

 

1.1 Ativação do SC 

 

A ativação do SC ocorre através de 3 vias – alternativa, clássica e das lectinas - que 

culminam em uma via terminal comum que leva à formação do complexo de ataque à 

membrana (MAC). Em todas as vias há geração de anafilatoxinas, C3a e C5a, que são 

importantes no recrutamento de células do SI e auxiliam na resolução da situação de perigo 

que levou à ativação do SC.  

A via alternativa (Figura 1) foi proposta como uma forma de ativação do SC 

independente da presença de anticorpos com a ligação e ativação de C3 nas paredes 

celulares de leveduras (Pillemer et al., 1954). A via alternativa inicia-se com a hidrólise da 

ligação tiól-éster da molécula de C3, gerando C3(H2O) que é capaz de ligar-se ao Fator B (FB) 

que, por ação de Fator D (FD), é clivado em Ba e Bb, sendo que este último permanece 

ligado a C3(H2O) gerando a primeira C3-convertase da via alternativa C3(H2O)Bb, capaz de 

clivar C3 em C3a e C3b na presença de Mg2+. Em seguida a molécula C3 é clivada dando 

origem a C3a e C3b, esta última com a capacidade para ligar-se a FB o qual novamente por 

ação de FD é clivado em Ba e Bb, ficando Bb ligado a C3b gerando a segunda C3-convertase 

da via alternativa, C3bBb, que também depende da presença de Mg2+ para clivar C3 em C3a 

e C3b. Esta etapa também é conhecida como alça de amplificação da ativação da via 

alternativa.  

Alguns fragmentos de C3b podem ligar-se a C3bBb, originando o complexo C3bBb3b 

com atividade de C5-convertase. Esta enzima clivará C5, gerando os fragmentos C5a e C5b. 

C5b liga-se a C6, formando um complexo C5b6 estável. C7 liga-se ao complexo C5b6, 

formando o complexo C5b67. C8 liga-se ao complexo C5b67, formando o complexo C5b678 

que já possui atividade de lise celular. Ao complexo C5b678 ligam-se diversas moléculas de 
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C9, gerando o complexo C5b6789n, também conhecido como MAC (membrane attack 

complex), que apresenta grande capacidade de lise celular (Müller-Eberhard, 1986). 

 

Figura 1 – Esquema de ativação do SC através da via alternativa. 

 

FONTE: Delcolli, 2012. 

 

Outra forma de ativação do SC é através da via clássica (Figura 2), que recebe este 

nome por ter sido a primeira via de ativação do SC a ser descrita. A ativação dessa via 

depende, geralmente, da ligação de C1, na presença de Ca2+, a anticorpos IgM ou IgG ligados 

especificamente a antígenos.  

O complexo C1 é composto pelas subunidades C1q, C1r2 e C1s2 e se mantem na 

presença de Ca2+ (Lepow et al., 1963; Gigli et al., 1976). C1q ligado a anticorpos ligados à 

superfície de patógenos sofre mudanças conformacionais que levam à ativação da proteína 

C1r, a qual por sua vez ativa C1s. Este último cliva C4 em C4a e C4b. C4b liga-se a C2 que é 

clivado por C1s em C2a e C2b. O complexo C4b2a é a C3-convertase da via clássica, agindo 
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sobre C3 gerando C3a e C3b. A C5-convertase da via clássica é o complexo C4b2a3b. 

Também ocorre a formação de C5a e C5b sendo que este último fará parte do MAC, 

conforme descrito anteriormente. 

 

Figura 2 – Esquema de ativação do SC através da via clássica. 

 

FONTE: Delcolli, 2012. 

 

Outra forma de ativação do SC é através da via das lectinas (Figura 3), que é bastante 

semelhante à via clássica, pois há participação de proteínas e etapas em comum. Nesta via, 

MBL (mannose binding lectin - lectina ligante de manose), assim como outras lectinas, tais 

como as ficolinas e glicanas, liga-se a açúcares presentes na superfície de patógenos. Após 

essa ligação, ocorrem alterações conformacionais em MBL que levam à autólise de MASP-1 

(MBL-associated serine protease-1 - serino protease associada à MBL) e MASP-2 que é a 

enzima responsável pela ativação da via. O complexo MBL-MASP-2 é capaz de levar à 

ativação da via, sem a necessidade de MASP-1 (Vorup-Jensen et al., 2000). MASP-2 
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analogamente a C1s é capaz de clivar C4 em C4a e C4b, C4b liga-se a C2 que é clivado por 

C1s em C2a e C2b, C4b2a permanecem ligados formando a C3-convertase da via das lectinas. 

Esta agirá sobre C3 clivando-o em C3a e C3b o qual permanecerá ligado a C4b2a originando 

a C5-convertase da via das lectinas, C4b2a3b. Esta convertase atuará sobre C5 gerando C5a e 

C5b que dará continuidade à ativação do SC através do MAC. 

 

Figura 3 – Esquema de ativação do SC através da via das lectinas. 

 

FONTE: Delcolli, 2012. 

 

Apesar das diferenças observadas nas vias de ativação do SC, há muitas similaridades 

entre as proteínas que fazem parte de cada uma das vias. As proteínas C3 e C4 são bastante 

semelhantes entre si e possuem um sítio de ativação bastante raro formado pela ligação tiol-

éster presente nessas proteínas e em α2-macroglobulina (de Bruijn e Fey, 1985). Esta região 

é responsável pela ligação covalente de C3b e C4b na superfície de ativação do sistema. 
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Além disso, as moléculas C2 e FB são homólogas e também apresentam atividades 

semelhantes (Bentley e Porter, 1984). Seus respectivos genes encontram-se em uma mesma 

região do cromossomo 6 na posição p21 no cluster do MHC. Também são exemplo de 

moléculas homólogas C1r e C1s localizadas no cromossomo 12 na posição p13 (Nguyen et 

al., 1988) e seus produtos proteicos apresentam atividade de esterase. 

Durante a ativação do SC são gerados uma gama de pequenos fragmentos peptídicos, 

como C2b, C3a, C4a, C5a, Ba. Para os fragmentos C3a e C5a são conhecidas uma série de 

funções biológicas, como anafilatoxinas, como participantes dos processos de 

maturação/ativação de células B, T e células dendríticas (Li et al., 2012; Reis et al., 2007).  

O desenvolvimento de diversas doenças tem sido relacionado com alterações no SC, 

observadas tanto na concentração das proteínas, como no controle da ativação e na 

funcionalidade do sistema como um todo. Alguns exemplos de doenças cuja patogênese 

depende do SC são a síndrome hemolítico-urêmica atípica; a glomerulonefrite 

membranoproliferativa, pré-eclampsia e lúpus eritematoso sistêmico. 

Entre os possíveis biomarcadores para o prognóstico do desenvolvimento de pré-

eclampsia estão o aumento na circulação de MBL (Than et al., 2008), proteína C reativa 

(CRP), C4d, C3a e SC5b9 e diminuição de C3 (Derzsy et al., 2010) em relação a mulheres com 

gestações normais. Aparentemente há desenvolvimento de um quadro pró-inflamatório em 

mulheres que apresentarão complicações durante a gravidez relacionada à pré-eclampsia, 

entretanto, não é um fator determinante de sua ocorrência (Ramma e Ahmed, 2011). 

 

1.2 Funções biológicas do SC 

 

Entre as principais funções biológicas dependentes do SC citamos: capacidade de lise 

celular, opsonização, geração de fatores quimiotáticos e anafilotoxinas, capacidade de 

solubilização e remoção de imunocomplexos, ativação de linfócitos B, remoção de células 

apoptóticas. 
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1.2.1 Lise celular 

 

 A lise celular dependente da ativação do SC depende da formação do complexo 

C5b6789n sobre superfícies celulares. Sabe-se que o complexo C5b678 já possui capacidade 

para formação de pequenos poros na superfície celular (Tamura et al., 1972). No entanto, 

com a formação do MAC pela agregação de moléculas de C9 são gerados poros 

transmembrânicos na membrana plasmática das células que levam à sua lise por 

desequilíbrio osmótico (Young et al., 1986).  

Também foi demonstrado que concentrações sublíticas do MAC na superfície celular 

levam à ativação celular, evidenciada pelo influxo de Ca2+ do espaço extracelular e sua 

redistribuição para os compartimentos intracelulares (Morgan e Campbell, 1985). 

 

1.2.2 Opsonização 

 

O fragmento C3b e o fragmento C4b gerados através da ativação pelas vias clássica e 

das lectinas permanecem ligados à superfície dos patógenos e podem ligar-se a CR1, assim 

como iC3b pode ligar-se a CR3 e CR4. Estas ligações, em conjunto com o reconhecimento de 

IgG associada à superfície do patógenos pelo receptor Fc, aumentam a taxa de fagocitose 

(Lambris, 1988). Foi descrito um segundo receptor para C3b, CRIg, em macrófagos humanos 

e células de Kupffer de camundogongos (Helmy et al., 2006). 

Também C1q (Malhotra et al., 1994) e MBL (Kuhlman et al., 1989) podem atuar como 

opsoninas, sendo reconhecidas pelo receptor C1qR presente na superfície dos fagócitos. 

 

1.2.3 Geração de fatores quimiotáticos e anafilatoxinas 

 

Os fragmentos C3a, C4a e C5a são reconhecidos como anafilotoxinas por sua 

capacidade de estimular a desgranulação de basófilos (Kretzschmar et al., 1993) e 

mastócitos (El-Lati et al., 1994), levando à liberação de mediadores inflamatórios, como 

histamina entre outros. 

Além disso, os fragmentos C3a e C5a também induzem a produção de espécies 

reativas de oxigênio em diversos tipos celulares como macrófagos (Murakami et al., 1993), 
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eosinófilos e neutrófilos (Elsner et al., 1994a, b). C5a também atua como quimiotático para 

basófilos (Lett-Brown e Leonard, 1977), macrófagos (Aksamit et al., 1981), neutrófilos 

(Ehrengruber et al., 1994), linfócitos B ativados (Ottonello et al., 1999) e linfócitos T (Nataf et 

al., 1999).  

 

1.2.4 Solubilização e remoção de imunocomplexos 

 

Imunocomplexos podem se formar na circulação em função de uma resposta 

humoral exacerbada e uma vez depositado sobre os tecidos podem ocasionar lesões. Sendo 

assim, é fundamental sua solubilização ou retirada da corrente sanguínea. Demonstrou-se 

que C3b é capaz de ligar-se a esses complexos promovendo sua solubilização e prevenindo 

sua deposição sobre os tecidos (Fujita et al., 1977).  

Sabe-se que a retirada dos complexos imunes da circulação é promovida por 

eritrócitos por meio da ligação de CR1 aos fragmentos C3b depositados sobre os complexos. 

Então os imunocomplexos são transportados até o fígado e o baço, onde são removidos da 

superfície dos eritrócitos pela ação de fagócitos residentes (Medof et al., 1983). 

 

1.2.5 Ativação de linfócitos B 

 

 Pepys (1974) demonstrou que a presença de C3 era importante para a produção de 

anticorpos. No ano seguinte, Papamichail et al. (1975) observaram que animais depletados 

de complemento com a aplicação de fator de veneno de cobra tinham uma resposta de 

anticorpos a antígenos T-dependentes suprimida, assim como na geração de linfócitos B de 

memória nos centros germinativos.  

 Demonstrou-se que a ligação conjunta de antígenos à IgM de membrana dos 

linfócitos B e de C3d/dg aos seu receptor CR2 e à CD19 é capaz de reduzir o limiar de 

ativação dessas células, assim como aumentar sua capacidade de apresentação de antígenos 

a linfócitos T (Carter e Fearon, 1992; Cherukuri et al., 2001; Dempsey et al., 1996). Em 

contrapartida, Lee et al. (2005) demonstraram que a ação de estímulo ou repressão dos 
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linfócitos B por parte da molécula C3d é dependente da concentração e natureza do 

antígeno.  

 

1.2.6 Remoção de células apoptóticas 

 

C1q é capaz de ligar-se a superfície de vesículas de queratinócitos apoptóticos (Korb e 

Ahearn, 1997), participando da remoção de auto antígenos da circulação. Posteriormente, 

observou-se que há uma hierarquia entre os componentes da via clássica na remoção de 

células apoptóticas, sendo que hierarquicamente C1q é a proteína mais importante para 

esta função seguido por C4 (Taylor et al., 2000).  

Além disso, notou-se a participação de C3 na remoção de células apoptóticas, uma 

vez que o bloqueio dos receptores CR3 e CR4 causava prejuízo da atividade fagocítica de 

macrófagos sobre os corpúsculos apoptóticos (Mevorach et al., 1998). 

 

1.3 A proteína central do SC: C3 

 

Assim como outras proteínas do SC, observou-se a presença de moléculas 

semelhantes a C3 em outros grupos animais que não Chordata, em uma análise proteômica 

com ouriços do mar da espécia Heliocidaris erythrogramma observou-se a síntese de C3 48 h 

após os animais serem desafiados com LPS intraperitonialmente e também observou-se a 

síntese constitutiva de proteínas scavenger receptor cysteine rich, ou seja, proteínas que 

apresentam semelhança com um dos domínios presente na molécula fator I (FI) (Dheilly et 

al., 2012). 

Apesar do interesse no estudo da evolução do SC nos mais diversos grupos animais, 

destacamos algumas características da molécula C3 e do gene C3 humanos.  

A proteína C3 é aquela para qual convergem todas as vias de ativação do SC, sendo o 

componente central de ativação do sistema. Está presente em soro de indivíduos normais 

adultos na concentração de 1,0 a 1,5 mg/ml. C3 é formada por duas cadeias α e β com, 

respectivamente, 115 e 70 kDa que estão unidas por duas pontes disulfeto. 
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O gene C3 está localizado no cromossomo 19 na posição p13.3-13.2 compreendendo 

41 kb. Ele possui 41 éxons sendo que os 16 primeiros codificam a cadeia β e os demais 

codificam a cadeia α (Fong et al., 1990). Esta proteína é sintetizada como uma pro-proteína 

em uma cadeia com 185 kDa, que após a clivagem libera o peptídeo sinal e também ocorre a 

separação das duas cadeias presentes na proteína madura (De Bruijn e Fey, 1985). Além 

disso, ocorre a formação da ligação tiol-éster na cadeia α antes da secreção da proteína (Law 

et al., 1979). 

A ativação proteolítica de C3 pode acontecer por meio de qualquer um das C3-

convertases originadas durante a ativação do SC com a geração de C3a e C3b (Figura 4). C3b 

é capaz de ligar-se a outros componentes do SC como C5, fator D (FD), properdina, fator H 

(FH), FB, FI, CR1 e proteína cofatora de membrana (MCP) (Lambris, 1988). A ligação com 

estas diferentes proteínas é importante para o desempenho de diferentes funções por parte 

de C3b, como amplificação da via alternativa – pela ligação com FB, FP e FD, formação do 

MAC – pela ligação a C5, e sua inativação – pela ligação com FI na presença de seus 

cofatores FH, CR1 e MCP. 

Durante a inativação de C3 são gerados iC3b, C3dg e C3d que atuam como opsoninas, 

favorecendo a ação de fagócitos sobre as superfícies por elas recobertas.  

 

1.4 Regulação da ativação do SC 

 

A ativação do SC é finamente controlada de maneira que não ocorra ativação e lesão 

sobre células do próprio organismo e também para que não haja ativação exacerbada e com 

isso consumo exagerado de suas proteínas. Os diversos reguladores da ativação do SC atuam 

em diferentes pontos para que seja possível um controle efetivo da mesma em pontos 

diversos e cruciais para a atividade do mesmo. 

O principal regulador da ativação é FI que apresenta atividade de serino-protease 

agindo sobre C3b e C4b, inativando-os. FI é responsável pela fragmentação de C3b e C4b 

inativando as C3- e C5-convertases e assim inibindo a continuação da ativação do SC. FI 

desempenha sua atividade de serino-protease na presença de cofatores, tais como, FH, 

MCP, CR1, C4BP (C4b binding protein) e DAF (decay accelerating factor).   
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A ação de FI sobre C3b ou C4b é determinada pelo tipo de cofator que atua 

conjuntamente com ele. FH somente é capaz de atuar como cofator na primeira clivagem 

que FI promove em C3b gerando os fragmentos iC3b e C3f (Figura 4). C4BP somente é capaz 

de atuar como cofator na clivagem que FI promove em C4b gerando os fragmentos C4c e 

C4d (Figura 5). MCP atua como cofator tanto na clivagem de C4b como também na primeira 

clivagem de C3b (Figura 4 e Figura 5). CR1 é cofator em todas as clivagens promovidas por FI 

nas moléculas C3 e C4, sendo o único cofator na segunda clivagem da molécula C3 gerando 

os fragmentos C3c e C3dg a partir de iC3b (Figura 4 e Figura 5) (Morley, 2000). 

 

Figura 4 – Esquema representando as sucessivas clivagens pelas quais a molécula C3 passa ao longo 
de seu processo de ativação e posteriormente de inativação.  

 

Primeiramente ocorre a quebra de C3 em C3a e C3b por ação das C3-convertases; posteriormente 
o fragmento C3b é quebrado por ação de FI e seus cofatores em iC3b e C3f; novamente iC3b é 
clivado pela ação de FI tendo CR1 como cofator em C3c e C3dg. 
FONTE: Botto, 2000. 
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Figura 5 – Esquema representando as sucessivas clivagens pelas quais a molécula C4 passa ao longo 
de seu processo de ativação e de inativação.  

 

Primeiramente ocorre a quebra de C4 em C4a e C4b pela ação de C1s/MASP-2; posteriormente a 
molécula C4b é quebrada pela ação de FI e seus cofatores em C4c e C4d. 
FONTE: Isenman, 2000. 

  

 Também há regulação das vias clássica e das lectinas, pelo inibidor de C1 que atua 

tanto sobre o complexo C1 como quanto ao complexo MBL/MASP, inativando C1r, C1s, 

MASP-1 e MASP-2 (Cooper, 1985; Matsushita et al., 2000).  

Outro momento da ativação do SC que merece atenção é a formação do MAC, que 

deve ser controlada para que não ocorram lesões sobre tecidos próprios. Isso acontece pela 

ação de reguladores associados à membrana plasmática como CD59, que se liga à C8 no 

MAC em formação impedindo a incorporação de C9 para finalizar esse complexo proteico 

(Meri et al., 1990). Também atuam neste ponto, a vitronectina e a clusterina que se ligam ao 

complexo C5b-7 impedindo tanto a ligação a C8 e C9 como a inserção na membrana celular 

(Choi et al., 1990). 

Contrapondo-se a todos os reguladores negativos da ativação do SC que foram 

apresentados está a Properdina (FP). Ela é responsável por ligar-se a C3b inibindo a clivagem 

por FI, também estabiliza a ligação C3bB favorecendo a ação de FD clivando FB e gerando a 
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C3-convertase da via alternativa. A ligação de FP realiza-se com maior afinidade a C3b se 

associado a alguma superfície, sendo pouco expressiva a sua ligação a C3b solúvel (Farries et 

al., 1988). 

 

1.5 A proteína reguladora Fator I 

 

 A proteína FI é a principal reguladora da ativação do SC por inativar as C3-

convertases, ao clivar C3b e C4b em seus subprodutos de ativação, C3c, C3dg e C3f, C4c e 

C4d, respectivamente. A concentração dessa proteína em indivíduos adultos normais está 

entre 39-100 μg/ml (Ferreira de Paula et al., 2003). 

O gene CFI humano está localizado no cromossomo 4 na posição q25, 

compreendendo 65 kb e contendo 13 éxons (Figura 6). A região promotora do gene não foi 

bem caracterizada até hoje, uma das poucas informações conhecidas é que esse gene não 

apresenta uma região TATAbox clássica, mas sim uma região TATA like (-57AATA-54) e um 

elemento iniciador lnr (TCAGCCA) entre -148 e -154 antes do ATG +1 (Paramaswara e Minta, 

1999). O precursor de FI é sintetizado na forma de uma única cadeia peptídica com 583 

resíduos de aminoácidos que é processada em duas cadeias peptídicas de 50 e 38 kDa. O 

peptídeo sinal é clivado proteoliticamente, gerando a proteína madura (Volanakis e Arlaud, 

19981 apud Terado et al., 2002). A cadeia não catalítica de 50 kDa contém os domínios 

FIMAC (FI membrane attack complex domain), CD5 – também conhecido com domínio SRCR 

(scavenger receptor cysteine rich domain), LDLRA 1 e 2 (low density lipoprotein receptor 

domains) e um domínio sem função conhecida. A cadeia catalítica de 38 kDa contém o 

domínio de serino protease. 

Embora FI esteja presente na circulação em sua forma ativa, ainda assim necessita de 

cofatores para agir sobre seu substrato. Roversi et al. (2011) propuseram um mecanismo em 

que a cadeia pesada de FI atuaria como inibidor do domínio serino protease. Durante a 

interação com seus substratos e/ou com seus cofatores ocorreriam alterações na 

                                                           

1
 Volanakis JE, Arlaud GJ. Complement enzymes. In: Frank MM, Volanakis JE. The human complement system in 

health and disease. New York: Marcel Dekker; 1998. P. 49-82. 
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conformação geral de FI liberando o domínio de serino protease, que por sua vez atuaria 

sobre o substrato, clivando-o.  

Diversos trabalhos sugerem que há alterações conformacionais na molécula FI 

durante sua interação tanto com o substrato bem como com seus cofatores (Ekdahl et al., 

1990; Roversi et al., 2011) Além disso, também há evidências que o domínio de serino 

protease que foi proteoliticamente separado da cadeia pesada de FI possui atividade sobre 

pequenos substratos sintéticos, com atividade semelhante à observada com a proteína 

intacta entretanto essa atividade não é mantida sobre seu substrato natural, C3b 

(Tsiftsoglou et al., 2005). 

 

Figura 6 – Esquema apresentando o gene CFI, seus éxons e íntrons, e correlação de cada éxon com 
um domínio da proteína.  

 

FIMAC – domínio presente nas proteínas FI, C6 e C7 do SC; CD5 – domínio conservado da molécula 
CD5; LDLRA – domínio de receptor de LDL. 
FONTE: Delcolli, 2012. 

 

As deficiências de FI foram relacionadas com casos de infecções recidivantes e, em 

poucos casos, desenvolvimento de autoimunidade. Foram descritos diversos trabalhos em 
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que deficiências de FI estão relacionadas com meningites recidivantes (Bonnin et al., 1993; 

Leitão et al., 1997; Ponce-Castro et al., 2008). Também foram descritos diversos trabalhos 

mostrando que deficiências ou polimorfismos em CFI estão relacionados com o 

desenvolvimento de síndrome hemolítico-urêmica atípica (Fremeaux-Bacchi et al., 2004; 

Kavanagh et al., 2005, 2008; Nilsson et al., 2007, 2010a). Também foram apresentados casos 

onde pacientes deficientes de FI desenvolvem autoimunidade, além de maior 

susceptibilidade às infecções (Baracho et al., 2003; Genel et al., 2005). Foi descrito um caso 

em que alterações hormonais estavam relacionadas com episódios de meningite recorrentes 

próximos ao período menstrual em pacientes deficientes de FI (González-Rubio et al., 2001). 

 Recentemente foram reavaliados casos de deficiências completas e parciais de FI, 

analisando-se os quadros clínicos relacionados a cada tipo de deficiência. Constatou-se que 

os pacientes que apresentavam deficiências parciais geralmente apresentavam episódios de 

autoimunidade, com o possível entendimento de que menor quantidade de FI há uma 

menor regulação da ativação do SC, entretanto não há consumo completo das proteínas de 

ativação do SC como C3 e FB; ou seja, ainda é possível que em um caso de injúria tecidual 

ocorra ativação do SC sobre células próprias. Já no caso das deficiências completas de FI 

observa-se a ocorrência de infecções piogênicas recidivantes, possivelmente explicadas pelo 

excessivo consumo de C3 e FB que impossibilita a ativação do SC sobre patógenos (Kavanagh 

et al., 2008; Nilsson et al., 2011). 

 

1.6 Deficiências de componentes do SC 

 

 Foram descritas deficiências em, praticamente, todos os componentes do SC sendo 

possível agrupá-las de acordo com as características clínicas e a via de ativação (Botto et al., 

2009). Deficiências das proteínas participantes da via clássica estão relacionadas com o 

desenvolvimento de autoimunidade e aumento da susceptibilidade a infecções por 

microorganismos encapsulados. Deficiências das proteínas relacionadas com a via 

alternativa estão relacionadas com aumento da susceptibilidade a infecções causadas por 

Meningococcus sp, assim como deficiências nas proteínas da via terminal comum. 

Deficiências de proteínas da via das lectinas estão relacionadas com aumento da 
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susceptibilidade a infecções bacterianas em geral. Deficiências nas proteínas reguladoras da 

ativação do SC são aquelas que apresentam um quadro mais amplo quanto ao tipo de 

enfermidade que é causada, já que podem estar relacionadas tanto com o aumento de 

susceptibilidade a infecções como também com o desenvolvimento de doenças autoimunes 

como glomerulonefrite membranoproliferativa tipo II (Pettigrew et al., 2009). A deficiência 

de C3 está relacionada com quadro de infecções recorrentes, especialmente otite média, 

meningite e pneumonia (Botto et al., 2009; Reis, et al., 2006). 

 Outro grupo de pesquisadores (Skattum et al., 2011) também reavaliou casos de 

deficiências no SC e apontaram as ocorrências clínicas mais comuns associadas com defeitos 

em cada uma das vias de ativação e a via terminal comum. Deficiências nas via alternativa e 

terminal comum levam ao quadro de infecções por sorotipos raros de Neisseria meningitidis 

podendo evoluir para septicemia. Nos casos de deficiências na via das lectinas observa-se 

maior susceptibilidade a infecções do trato respiratório e também o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, sintomas inflamatórios/de autoimunidade e trombocitopenia. Já 

as deficiências na via clássica estão relacionadas com infecções causadas por bactérias 

encapsuladas e desenvolvimento de lúpus eritematoso sistêmico ou doença semelhante ao 

lúpus eritematoso sistêmico. Já deficiências na proteína central C3 ou nos reguladores da 

ativação do SC estão relacionadas com quadros de maior susceptibilidade a infecções, 

desenvolvimento de doenças relacionadas com o depósito de imunocomplexos e doenças 

renais, especialmente nas deficiências de proteínas da família de FH. 

Entretanto, nos últimos anos têm sido descritas uma série de outras alterações que 

estão relacionadas com modificações nos níveis de ativação do SC em diferentes sub-

compartimentos do organismo – como lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrite 

membranoproliferativa tipo II (Pettigrew et al., 2009; Sjöholm et al., 2006). Um maior 

conjunto de dados sobre as alterações de saúde relacionadas às deficiências do SC é 

fundamental para uma compreensão ampla do mesmo e também para reconhecer situações 

de intercâmbio entre os diferentes componentes do SI e do organismo como um todo. 

Outro grupo analisou as deficiências no SC com base nas doenças e/ou quadro clínico 

que os pacientes podem apresentar (Sarma e Ward, 2011).  



D i s c u s s ã o  | 122 

 

 

 

Destaca-se que a síndrome hemolítico-urêmica atípica está relacionada com 

polimorfismos no gene CFH que diminuiria a inativação de C3b, mas essa doença também foi 

relacionada com polimorfismos de FI, FB e CD46 (Botto et al., 2009; Pettigrew et al., 2009).  

 O angioedema hereditário está relacionado com a deficiência no inibidor de C1 

(C1INH) do SC mas também com o fator XIIa da coagulação. Ambas as deficiências levam ao 

aumento da produção de bradicinina que leva à maior permeabilidade vascular (Sarma e 

Ward, 2011). 

A hemoglobinúria noturna paroximal está relacionada com mutações no gene PIG-A 

que leva à diminuição da expressão de proteínas ligadas à GPI, entre as quais encontramos 

os reguladores do SC CD59 e DAF. Dessa forma ocorre uma intensa lise de eritrócitos 

mediada pela ativação do SC que provoca a anemia no paciente (Sarma e Ward, 2011). 

Ao lúpus eritematoso sistêmico podemos relacionar as deficiências em proteínas da 

via clássica do complemento, em especial aquelas que compõem o complexo C1, mas 

também de C2 e C4. Destaca-se a deficiência de C1q pelo fato dessa proteína auxiliar no 

processo de remoção de corpúsculo apoptóticos e sua ausência levaria à possibilidade de 

geração de autoimunidade pela não remoção dos corpúsculos (Botto et al., 2009; Pettigrew 

et al., 2009). 

Já as deficiências de C2, C3 e C4 estão relacionadas com maior susceptibilidade a 

infecções por Haemophilus influenzae e Neisseria (Botto et al., 2009; Pettigrew et al., 2009). 

Deficiência de properdina está relacionada com elevada mortalidade a infecções por 

Neisseria meningitidis. Deficiências de FI e MBL estão relacionadas com aumento da 

susceptibilidade a infecções bacterianas recidivantes. Finalmente, deficiências de C5, C6, C7, 

C8 e C9 estão associadas a maior susceptibilidade a Neisseria meningitidis, entretanto com 

baixa mortalidade (Sarma e Ward, 2011). 

Como podemos observar o estudo de imunodeficiências é fundamental para melhor 

compreensão do SI e também da interação de nosso organismo com microorganismos 

patogênicos. Dessa forma, vemos que nosso trabalho é de grande valia para o entendimento 

do SI e, especialmente, do SC.  

 Neste trabalho incluímos 10 casos de imunodeficiências do SC, sendo 3 deficiências 

de C3 (C3def1; C3def2; C3def3) e 7 deficiências de FI (FIdef1; FIdef2; FIdef3; FIdef4; FIdef5; 
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FIdef6; FIdef7). Na Parte I descrevemos as bases moleculares da deficiência de C3def3. Na 

Parte II descreremos as bases moleculares das deficiências de FIdef2; FIdef3; FIdef4; FIdef5; 

FIdef6 e FIdef7. Na parte III avaliamos a influência de C3 e FI na expressão gênica de 

fibroblastos humanos de pele em mantidos em cultura, utilizando material dos indivíduos 

C3def1; C3def2; C3def3; FIdef1; FIdef2; FIdef3 e FIdef4. 

  
 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 
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Um resumo dos resultados obtidos quanto aos deficientes está apresentado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quadro com as alterações moleculares encontradas nos pacientes-alvo deste estudo. 

FONTE: Delcolli, 2012. 
 

6.1 Paciente C3def3 

 

O paciente C3def3 apresenta baixa concentração de C3 em seu soro embora não 

tenha sido evidenciada a base molecular dessa deficiência. As alterações encontradas no 

gene C3, a) substituição C364G que leva à substituição de resíduo Arg102Gly previamente 

descrita por Botto et al. (1990) como sendo polimorfismo; b) substituição silenciosa G2481C 

que leva à manutenção do resíduo Val807 e c) substituição silenciosa A4956G que implica na 

manutenção do resíduo Pro1632, não são suficientes para justificar essa deficiência (Quadro 

1). Será necessário avaliar os genes CFB, CFP e CFD para concluir se não há outras proteínas 

interferindo na concentração de C3 no soro do paciente;  

 

6.2 Avaliação da Imunodeficiência de FI nos pacientes FIdef2, FIdef3, FIdef4, FIdef5, FIdef6 

e FIdef7 

 

 Os pacientes FIdef3, FIdef4, FIdef6 e FIdef7 apresentam valores muitos baixos de 

concentração de FI em seu soro, causados pela formação de códon de parada prematura no 

Pacientes Iniciais Modificações 

C3def 3 PIC C364G troca Arg102Gly; mutação silenciosa G2481C (Val807); 
mutação silenciosa  A4956G (Val 1632) 

FIdef 2 EIT G693A, troca Gly162Asp 
FIdef 3 Vi C767T, troca Arg187Stop 
FIdef 4 Va C767T, troca Arg187Stop 
FIdef 5 AF Sem modificações. 

FIdef 6 EC 
Inserção 1382ΔAT, códon de parada prematura 13 bases a 

montante 

FIdef 7 IRC 
Inserção 1382ΔAT, códon de parada prematura 13 bases a 

montante 
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gene CFI. Consequentemente, RNAm de CFI truncados são rapidamente degradados no 

interior das células, antes de serem traduzidos; 

 O paciente FIdef2 apresenta concentração sérica de FI indetectável. Observamos uma 

substituição de G693A que leva à substituição de resíduo Gly162Asp no domínio CD5 (Quadro 

1) que não deve interferir com o funcionamento da proteína FI. Também observamos menor 

concentração dessa proteína no interior de fibroblastos do paciente ao empregar 

microscopia confocal. Até o momento não podemos afirmar qual a causa da ausência de FI 

no soro do paciente; 

 O paciente FIdef5 apresenta concentração sérica de FI indetectável, mas não 

identificamos a causa dessa deficiência e não foram observadas alterações no gene CFI que 

justifiquem essa deficiência;  

 

6.3 Análise da expressão gênica dependente de C3 ou FI em fibroblastos de pele utilizando 

material dos pacientes deficientes de C3 ou de CFI 

 

 Com base nos resultados obtidos através do microarranjos de cDNA e da validação 

dos mesmos através de PCR em tempo real podemos concluir que há uma tendência à 

alteração nos níveis de expressão gênica em fibroblastos de indivíduos deficientes de C3 e 

de FI quando comparados com indivíduos normais. Porém não podemos afirmar que essa 

tendência ocorre em função da ausência destas proteínas ou por causa do pequeno número 

amostral, isso poderia ser esclarecido com ensaios de interferência por siRNA´s. 
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