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RESUMO
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O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune e a suscetibilidade às infecções
está associada as suas anormalidades imunológicas e a sua terapia imunossupressora e
citotóxica. Dentre as alterações que predispõem às infecções no LES estão anormalidades
moleculares e funcionais dos neutrófilos: clearance e fagocitose ineficientes de
imunocomplexos (IC) e bactérias, neutropenia, defeitos na quimiotaxia, redução do burst
oxidativo e redução da expressão de receptores para IgG (FcR) e para complemento (CR).
Além disso, os polimorfismos genéticos dos FcR têm sido associados com as disfunções
imunes do LES. Os FcR são importantes mediadores das funções efetoras do neutrófilo e
atuam em sinergismo com os CR (CR1 e CR3). O polimorfismo dos genes FcRIIA e
FcRIIIB determina a expressão de variantes alélicas com diferenças funcionais, as quais
podem influenciar as respostas biológicas e a suscetibilidade e o prognóstico das doenças
infecciosas. Em particular, o alótipo FcRIIa-R131, tem menor afinidade para a IgG2, o que
resulta em prejuízo na fagocitose mediada por esta imunoglobulina. A IgG2 é essencial contra
bactérias encapsuladas e os pneumococos são responsáveis por 6-18% das infecções
bacterianas no LES. O objetivo deste estudo foi investigar a influência dos polimorfismos
genéticos dos FcR na fagocitose e desgranulação dos neutrófilos, associados ao
polimorfismo do CR3, e à ocorrência de infecções bacterianas no LES. Os genótipos foram
determinados por reações da polimerase em cadeia para os polimorfismos das variantes
alélicas; a fagocitose e desgranulação foram estimuladas por IC contendo IgG (IC-IgG) e por
IC-IgG e complemento (IC-IgG/SHN); a fagocitose de IC por neutrófilos e a expressão dos
FcR e CR3 foram avaliadas por citometria de fluxo; e a desgranulação dos neutrófilos
estimulada por IC foi medida pela liberação de elastase e lisozima. Os resultados mostraram:
maior frequência para o genótipo R-131 no LES; associação do genótipo HNA-4a negativo
para o CR3 com a suscetibilidade para o LES e associação do HNA-4a positivo com proteção;
fagocitose menor em neutrófilos de pacientes com LES com genótipo HR-131 comparados
aos neutrófilos do grupo controle com genótipo R-131 (IC-IgG e IC-IgG/SHN); no
polimorfismo do FcRIIIb, a fagocitose e a lisozima foram menores em neutrófilos de
pacientes com LES com genótipo HNA-1b e maior para HNA-1a/1b comparados aos
controles com os respectivos genótipos (IC-IgG/SHN); a ocorrência de infecções foi mais
frequentemente associada à presença do alelo R-131 e HNA-1b; nenhuma diferença foi
observada para o polimorfismo HNA-4a do CR3, bem como para e elastase. Este estudo
contribui para o entendimento das anormalidades nas funções dos neutrófilos no LES e para a
identificação de indivíduos, cujo polimorfismo dos FcR e CR3 possa conferir suscetibilidade
ou proteção às infecções.
Palavras-chaves: Lúpus eritematoso sistêmico; neutrófilos; fagocitose; desgranulação;
receptores para IgG; receptor para complemento; polimorfismos.
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1. Introdução
1.1. Neutrófilos
O sistema imunológico inato é composto por uma série de células (neutrófilos,
monócitos/macrófagos, mastócitos, células natural killer e células dendríticas) e uma
variedade de mediadores solúveis, oriundos destas células e do sistema complemento, que
formam, em sincronismo, um sistema de defesa efetivo contra qualquer ameaça à integridade
do organismo humano (Naussef, 2007, Kumar, Sharma, 2010).
Os polimorfonucleares (PMN) neutrófilos constituem uma subpopulação de leucócitos
inicialmente descrita por Paul Erlich, no final do século XIX (Erlich, 1880, Amulic et al.,
2012), cujas funções foram elucidadas por seu contemporâneo Elie Metchnikoff, ao observar
a resposta inflamatória gerada em consequência da inserção de espinhos de roseira em larva
de estrela-do-mar (Metchnikoff, 1893, Segal, 2005; Kumar, Sharma, 2010). Desde então, os
neutrófilos passaram a ser conhecidos como as principais células efetoras da imunidade inata
por desempenhar um importante papel na primeira linha de defesa contra patógenos
extracelulares e na inflamação aguda (Kumar, Sharma, 2010; Mantovani et al. 2011).
A produção de neutrófilos é, quantitativamente, a principal atividade da medula óssea,
sendo que dois terços da hematopoiese são destinados a originar células mieloides
(granulócitos e monócitos). Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no sistema
imunológico (~40-60%), com uma produção em estado estacionário de 1- 2 x 1011 células por
dia em um adulto saudável, sendo que este número pode aumentar drasticamente durante
infecções (Wright et al., 2010). Além disso, os neutrófilos estão entre as células do organismo
com vida mais curta, permanecendo circulante pelo sangue por apenas 6 a 8 horas
aproximadamente (Borregaard, 2010, Amulic et al., 2012).
A resposta inflamatória mediada por neutrófilos é considerada um processo
desenvolvido em muitos passos. Inicialmente, os neutrófilos precisam atravessar a parede dos
vasos sanguíneos e migrar até o sítio da inflamação ou infecção. Assim, em resposta a
estímulos quimiotáticos, as células se ligam a moléculas do endotélio vascular denominadas
selectinas e esta primeira interação permite o seu rolamento. Em seguida, ocorre a firme
adesão dos neutrófilos circulantes ao endotélio vascular ativado, promovida pela ligação das
integrinas e, finalmente, a migração transendotelial, caracterizada pelo extravasamento e
migração das células para o foco inflamatório (Faurschou, Borregaard, 2003, Amulic et al.,
2012).
Uma vez no local da inflamação/infeccção, os neutrófilos irão eliminar os
microrganismos estranhos efetivamente. Para sua eliminação, os patógenos são ingeridos
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pelos neutrófilos por um processo conhecido como fagocitose e destruídos pela combinação
de metabólitos reativos de oxigênio e substâncias citotóxicas (Kennedy, DeLeo, 2009). A
maioria dos passos que este processo compreende é dependente da mobilização de grânulos
citoplasmáticos e vesículas secretoras. Este processo é facilitado pela presença de inúmeros
receptores presentes na superfície da célula (Faurschou, Borregaard, 2003).

1.2. Fagocitose e Desgranulação
O processo de fagocitose é o principal mecanismo de remoção de agentes patogênicos
e restos celulares do organismo e caracteriza-se por ser um processo ativo, mediado por
receptores, durante o qual uma partícula é internalizada pela membrana da célula em um
vacúolo denominado fagossomo (Flannagan et al., 2011, Amulic et al., 2012).
Assim como para outros fagócitos, os detalhes do mecanismo de internalização
desempenhado pelos neutrófilos dependem do tipo de interação entre a célula e o
microrganismo, sendo que esta interação pode ser direta, através do reconhecimento de
padrões moleculares associados ao patógeno (PAMP) por receptores de reconhecimento
padrões (PRR) ou por intermédio de opsoninas. Este último compreende a fagocitose mediada
por receptores para imunoglobulina G (IgG), conhecidos como FcR, ou por receptores do
complemento (Nordenfelt, Tapper, 2011, Amulic et al., 2012).
A internalização de partículas opsonizadas por IgG via FcR é um modelo de
fagocitose bastante conhecido e pode ser conceitualmente separado em três passos: a) ligação
das partículas opsonizadas ao receptor; b) indução de uma cascata de sinalização intracelular;
e c) formação de pseudópodos que englobam as partículas por um processo dependente da
polimerização da actina (Flannagan et al., 2011).
Após o englobamento das partículas opsonizadas, forma-se o fagossomo. O fagossomo
nascente adquire suas propriedades letais após um processo de maturação, que culmina com a
fusão dos grânulos, momento em que se forma o fagolisossomo, e então, liberação do
conteúdo antimicrobiano no lúmen deste fagolisossomo, processo conhecido como
desgranulação. Simultaneamente, a montagem da enzima nicotinamida adenina dinucleotídeo
fosfato (NADPH) oxidase na membrana fagossomal permite a produção de radicais de
oxigênio em resposta a um aumento excessivo no consumo de oxigênio, processo
denominado metabolismo oxidativo ou burst respiratório. Em conjunto, estes dois
mecanismos criam um ambiente tóxico para a maioria dos agentes patogênicos (Naussef,
2007, Nordenfelt, Tapper, 2011, Amulic et al., 2012). A Figura 1 ilustra o mecanismo de
fagocitose e atividade microbicida do neutrófilo.
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Figura 1. Fagocitose e atividade microbicida do neutrófilo. Após a fagocitose, os
microrganismos são destruídos por espécies reativas de oxigênio (ERO) e proteínas
antimicrobianas liberadas dos grânulos. FcR, receptor para Fc; CR, receptor para
complemento; MPO, mieloperoxidase. Adaptado de Kennedy e DeLeo (2009).
Os grânulos dos neutrófilos são formados sequencialmente durante a diferenciação
mieloide e sua formação (granulopoiese) inicia-se na fase de promielócitos pela fusão de
vesículas transportadoras imaturas que brotam do complexo de Golgi (Faurschou, Borregaard,
2003).
Existem três tipos fundamentais de grânulos nos neutrófilos. Como visto na Figura 2,
os grânulos azurófilos (também denominados primários ou peroxidase positivos) são os
primeiros a ser formados durante a maturação do neutrófilo, são maiores que os demais, com
diâmetro aproximado de 0,3 μM e caracterizam-se por possuir alto conteúdo de
mieloperoxidase (MPO). A produção de MPO é cessada na transição de promielócito para
mielócito. A segunda classe formada são os grânulos específicos (ou secundários) com 0,1
μM de diâmetro e também contêm uma ampla variedade de compostos antimicrobianos; estes
grânulos são formados em fase de mielócitos e metamielócitos. O terceiro tipo formado são os
grânulos terciários ou gelatinase, apresentam diâmetros menores que os específicos e, assim
como estes, são MPO negativos. Além destes, um quarto conjunto de estruturas também é
considerado como parte da família dos grânulos, são as vesículas secretoras. Tais vesículas
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são formadas por endocitose nos estágios finais da maturação dos neutrófilos (Faurschou,
Borregaard, 2003, Amulic et al., 2012).
Quanto à propensão à desgranulação, os grânulos azurófilos são os mais difíceis de
mobilização, seguido pelos grânulos específicos, grânulos gelatinase e, finalmente, vesículas
secretoras (Wright et al., 2010, Amulic et al., 2012).
O conteúdo das vesículas secretoras é importante nas fases iniciais da inflamação.
Estas vesículas contêm vários receptores associados à membrana, incluindo aqueles que
medeiam a interação da célula com o endotélio ativado, e outros, como receptores para
complemento (CR1/CR3), FcR e receptores para N-Formilmetionina Leucil-Fenilalanina
(fMLP), os quais estão envolvidos na interação hospedeiro-patógeno.

Em seguida, os

grânulos terciários são secretados durante o extravasamento dos neutrófilos para o tecido e
chegam até o local da inflamação (Nordenfelt, Tapper, 2011).
No sítio inflamatório, ocorre a completa ativação dos neutrófilos, o que leva ao início
do metabolismo oxidativo e mobilização dos grânulos azurófilos e específicos. A
desgranulação dos grânulos primários e secundários contribui para a criação de um meio
microbicida no local inflamatório e produz um ambiente hostil para patógenos invasores. Tais
grânulos podem se fundir tanto com o fagossomo, contribuindo para as atividades
antimicrobianas neste compartimento, quanto com a membrana plasmática, liberando seu
conteúdo antimicrobiano para o tecido (Amulic et al., 2012).

Figura 2. Conteúdo dos grânulos dos neutrófilos, estágio de formação e propensão à
desgranulação. Adaptado de Amulic et al. (2012).
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Os grânulos azurofílicos sofrem exocitose limitada em resposta a estímulos e, acreditase que possam contribuir para a morte e degradação de microrganismos que se encontram no
fagolisossomo (Faurschou, Borregaard, 2003). Entre as proteínas dos grânulos azurofílicos
estão aquelas com atividade antimicrobiana direta (defensinas e azurocidina, por exemplo),
serino proteases (proteinase-3, catepsina G e elastase) e uma peroxidase que é expressa
apenas em neutrófilos e monócitos, a mieloperoxidase (Naussef, 2007).
A elastase, em particular, apresenta como mecanismo antimicrobiano a capacidade de
clivar proteínas da membrana externa e fatores de virulência de enterobactérias com alta
especificidade, sugerindo uma possível co-evolução de fatores de virulência e atividade
antimicrobiana. Camundongos deficientes de elastase são altamente suscetíveis às infecções
fúngicas e bacterianas (Amulic et al., 2012).
A lisozima é um peptídeo antimicrobiano catiônico, cuja biossíntese está presente em
todos os subconjuntos de grânulos e apresenta concentrações máximas em grânulos
específicos. Esta enzima degrada as paredes celulares bacterianas através da clivagem de
polímeros de peptideoglicanos e exerce atividade bactericida contra algumas bactérias gram
positivas não patogênicas. Além disso, há relatos na literatura de que a lisozima se liga a
lipopolissacarídeos (LPS) e reduz a produção de citocinas e a mortalidade causada por LPS
em um modelo murino de choque séptico (Faurschou, Borregaard, 2003, Amulic et al., 2012).

1.3. FcR
A atividade biológica dos anticorpos depende da interação de suas porções Fc com
sistemas efetores, como células e sistema complemento. Existem receptores para a porção Fc
das diferentes classes de anticorpos. Tais receptores são expressos por diferentes tipos
celulares e podem gerar diferentes sinais em uma única célula, dependendo do domínio
citoplasmático que tal receptor possui (Bruhns 2009).
Os receptores para a porção do fragmento cristalizável das imunoglobulinas (FcR)
foram inicialmente descritos como um grupo heterogêneo de glicoproteínas de superfície de
células hematopoiéticas que facilitam a interação do imunocomplexo formado com células
efetoras do sistema imunológico, e, posteriormente, formas solúveis destas moléculas foram
identificadas em alguns fluídos biológicos (Galon et al., 1995; Daëron, 1997). Estes
receptores regulam uma variedade de respostas imunológicas, humoral e celular, incluindo
fagocitose, desgranulação, citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC), clearance
de imunocomplexos, dentre outras (Li et al., 2009).
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Os FcR atuam como um elo entre a imunidade humoral e ramos do sistema
imunológico celular. Tais receptores conferem potentes funções efetoras aos leucócitos em
consequência da sua ligação à IgG (van Sorge et al., 2003), apresentando importância no
clearance de imunocomplexos e ligação a antígenos complexados (Daëron, 1997).
Em humanos, existem três famílias de FcR que se diferenciam de acordo com a
homologia estrutural, afinidade e especificidade às subclasses de IgG, expressão nas células e
funções biológicas: FcRI (CD64), FcRII (CD32) e FcRIII (CD16), além do receptor
neonatal para IgG (FcRn) (Pradhan et al., 2008, Li et al., 2009).
Estes receptores podem ser classificados como receptores de ativação (FcRI,
FcRIIa/c, FcRIII) ou de inibição (FcRIIb), quanto a sua capacidade de estimular ou inibir
funções como fagocitose, citotoxicidade, desgranulação, apresentação de antígenos e
produção de citocinas via motivos de ativação ou inibição de imunoreceptor baseados em
tirosina, ITAM ou ITIM, respectivamente (Li et al., 2009).
A família de FcR também pode ser dividida em receptores de alta afinidade para IgG
(FcRI) ou de baixa a média afinidade (FcRII e FcRIII). Quanto à sua estrutura, os FcR
podem apresentar dois ou três domínios extracelulares (EC) semelhantes a imunoglobulinas
altamente conservados entre as diferentes classes destes receptores. Além dos domínios EC,
os FcR possuem domínios transmembranas (TM) e domínios citoplasmáticos (C), sendo este
último de estrutura variável entre as classes de FcR (Gessner et al., 1998). O FcRI tem um
terceiro domínio semelhante a Ig considerado importante para o aumento da afinidade para
IgG. Os receptores de baixa afinidade apresentam uma interação fraca com a porção Fc e
geralmente são incapazes de se ligar estavelmente à IgG monomérica (Niederer et al., 2010).
A Figura 3 ilustra as estruturas dos receptores para IgG.
O sítio de ligação para a IgG encontra-se no domínio EC de uma cadeia de
aminoácidos, denominada cadeia , presente nos FcR. Alguns dos FcR são moléculas
formadas apenas por esta cadeia  (receptores de cadeia única: FcRIIb, FcRIIa/c e
FcRIIIb), com a sequência transdutora de sinal no seu domínio C, enquanto outros são
complexos de uma ou mais cadeias (, , ou ) associadas à cadeia  (receptores de cadeias
múltiplas: FcRI, FcRIIIa e FcRn), e a sequência transdutora de sinal encontra-se no domínio
C das moléculas acessórias. Todavia, a cadeia  do FcRIIIb não apresenta os domínios TM e
C e, então, a expressão deste receptor na membrana dos neutrófilos é mediada por uma
molécula âncora de glicosil fosfatidil inositol (GPI) (Daëron, 1997, Selvaraj et al., 1988,
Marzocchi-Machado, Lucisano-Valim, 2005).
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Figura 3. Estruturas dos receptores para IgG (FcR). ITAM, motivo de ativação de imunoreceptor baseado em tirosina; ITIM, motivos de inibição de imuno-receptor baseados em
tirosina; GPI, glicosil-fosfatidil-inositol; D1/2/3, domínios extracelular 1, 2 ou 3; TM,
transmembrana. Adaptado de Niederer et al. (2010).
Os genes para FcR (FCGR) humanos constituem uma família de oito genes
localizados no braço longo do cromossomo 1 (1q21–23) (Salmon, Pricop, 2001; van Sorge et
al., 2003). Na posição 1q23 deste cromossomo, se localizam genes agrupados que constituem
o locus FCGR2-FCGR3, sendo eles FCGR2A, FCGR2B, FCGR2C, FCGR3A e FCGR3B. A
existência desta diversidade de genes é vista como resultado da duplicação de genes e eventos
de recombinação, seguidos por mutações durante a evolução (Pradhan et al., 2008).
A subclasse de receptores FcRII envolve três genes (FCGR2A, FCGR2B e
FCGR2C), cujos produtos de transcrição são as proteínas FcRIIa, FcRIIb e FcRIIc. Os
FcRII (CD32) são os receptores de baixa afinidade para IgG mais amplamente distribuídos.
Enquanto os FcRIIa e FcRIIc apresentam um motivo de ativação baseado em tirosina, o
FcRIIb é o único receptor que contém um motivo de inibição em seu domínio
citoplasmático. Ainda quanto aos FcRII, estes são expressos constitutivamente em
neutrófilos e se ligam à IgG monomérica com baixa afinidade e apresentam afinidade maior
para dímeros ou agregados de IgG (Li et al., 2009).
Quanto à família FcRIII, dois genes (FCGR3A e FCGR3B) codificam os receptores
FcRIIIa e FcRIIIb como produto de transcrição, respectivamente. A subclasse FcRIII é
considerada de baixa afinidade; entretanto, FcRIIIa se liga à IgG monomérica com uma
afinidade intermediária e tanto FcRIIIa quanto FcRIIIb se ligam a IgG multimérica e a
imunocomplexos eficientemente. (Li et al., 2009)
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O engajamento de imunocomplexos de IgG com FcRIIa ou FcRIIIb inicia respostas
funcionais muito diferentes nos neutrófilos. A sinalização via FcRIIa inicia a quimiotaxia,
fagocitose e destruição do patógeno quando os neutrófilos são estimulados com bactérias
opsonizadas com soro. Por outro lado, FcRIIIb tem demonstrado um papel na secreção de
espécies reativas de oxigênio (ERO) em resposta ao estímulo de imunocomplexos, mas pouco
ou nenhum papel na fagocitose ou destruição de bactérias opsonizadas. Além disso, os
neutrófilos de indivíduos que são deficientes geneticamente de FcRIIIb não mostraram
prejuízo na fagocitose e destruição do patógeno (Niederer et al., 2010).
Baseando-se em suas funções biológicas e localização cromossomal, os FCGR podem
estar relacionados à suscetibilidade ao LES. Um grande número de polimorfismos tem sido
descrito entre as sequências gênicas que codificam os receptores FcRIIa, IIa, IIb e IIIb. Além
disso, polimorfismos de um único nucleotídeo (single nucleotide polymorphisms-SNP)
encontrados nestes quatro genes exibem funções biológicas diferentes entre os genótipos
encontrados (Salmon, Pricop, 2001, Lee et al., 2009).

1.4. FcRIIa (CD32a)
O polimorfismo do gene FcRIIA é o mais estudado e aparentemente de maior
interesse e implicações clínicas. O produto deste gene é o FcRIIa , a subclasse de FcR mais
amplamente distribuída e expressa em neutrófilos, monócitos, macrófagos, células dendríticas
e plaquetas (Daëron, 1997, van Sorge et al., 2003, Marzocchi-Machado, Lucisano-Valim,
2005). O gene FCGR2A tem dois alelos expressos codominantemente, H131 e R131, que se
diferenciam pelo aminoácido da posição 131 no domínio extracelular, onde ocorre a
substituição de uma histidina por uma arginina, respectivamente (Figura 4A). Tal mutação
ocorre no domínio de ligação à IgG; assim, as variantes polimórficas apresentam diferenças
na habilidade de se ligar à IgG2 humana, uma subclasse de IgG específica para as porções de
carboidratos nas cápsulas bacterianas (Salmon, Pricop, 2001). A variante FcRIIa-R131 tem
menor afinidade para a IgG2, e esta característica, consequentemente, prejudica a fagocitose
mediada por esta imunoglobulina (Warmerdan et al., 1990).
O alótipo FcRIIa-H131 é o único capaz de ligar IgG2 eficientemente, o que lhe
confere um importante papel na imunidade mediada pela opsonina IgG2 (Niederer et al.,
2010). Esta subclasse de IgG é essencial para a defesa contra bactérias encapsuladas, tais
como Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae (Kimberly et al., 1995). Os neutrófilos
de indivíduos homozigotos para FcRIIa-H/H131 fagocitam bactérias opsonizadas por IgG2
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mais eficientemente do que as células FcRIIa-R/R131(Sanders et al., 1995). Uma vez que a
IgG2 é um ativador fraco do sistema complemento, o polimorfismo do FcRIIa pode ser mais
crítico para os mecanismos de defesa contra patógenos encapsulados, quando os níveis de
IgG2 estão relativamente baixos, como por exemplo em crianças (Bredius et al., 1994), ou
ainda, quando os níveis séricos de complemento estão reduzidos, como no LES. Esta
importância do polimorfismo do FcRIIa é reforçada pelos estudos epidemiológicos, que
mostram uma baixa incidência de infecções por bactérias encapsuladas na população
japonesa, onde o alótipo FcRIIa-H/H131 é predominante (Ohto, Matsuo, 1989).
Clinicamente, o interesse para o estudo dos FcR tem origem nos mecanismos de
clearance de imunocomplexo (IC) (Schifferli, Taylor, 1989). O LES é um exemplo clássico
de doença autoimune mediada por IC, onde a disfunção dos FcR correlaciona-se com a
atividade da doença, nefrite e com os níveis séricos de IC (Kimberly et al., 1983, Duits et al.,
1995, Marzocchi-Machado et al., 2002, Bazílio et al., 2004). Algumas manifestações do LES,
tais como anemia hemolítica autoimune e hipocomplementemia pronunciada (Rascu et al.,
1997), foram mais frequentes em pacientes com homozigose para o alelo R131 do FcRIIa.
Alguns estudos já relacionaram o polimorfismo do FCGR2A com a suscetibilidade ao
LES (Dijstelbloem et al., 2000; Salmon et al., 1996) e a presença do alelo FcRIIa-R-131
também tem sido associada às infecções pneumocócicas invasivas em pacientes com LES,
mesmo na ausência de terapia imunossupressora, hipocomplementemia, baixos níveis de IgG2
e neutropenia (Yee et al., 1997). Além disso, a defesa efetiva contra o Streptococcus
pneumoniae mostrou ser dependente da fagocitose da bactéria mediada pela IgG2, que é
determinada pelo polimorfismo do FcRIIa. A homozigose para os alótipos H131 e a
heterozigose H/R131 foi protetora para a sepse pneumocócica, enquanto que o alótipo R131
foi associado ao maior risco desta infecção em crianças (Yuan et al., 2003).
Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis são os principais causadores de
sepse e meningite (Brouwer et al., 2009). Os pacientes com LES, que foram
esplenectomizados, têm um maior risco de doenças pneumocócicas e infecções por outros
encapsulados. As manifestações da infecção pneumocócica, tais como sepse, pneumonia e
meningite são bem documentadas no LES, sendo o pneumococo responsável por 6-18% de
todas as infecções bacterianas nesta doença (Fessler, 2002).
Vários fatores de risco têm sido identificados para as doenças estreptocócicas e
meningocócicas, mas a causa para as diferenças na suscetibilidade entre os indivíduos e as
populações ainda é desconhecida. Alguns polimorfismos genéticos de um único nucleotídeo
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são candidatos para explicar estas diferenças e um deles é o polimorfismo dos FcR (Brouwer
et al., 2009). Isso reforça o interesse no entendimento da associação entre o polimorfismo dos
FcR, o LES e as infecções bacterianas.

Figura 4. Representação esquemática das variantes polimórficas dos FcγR. (A) Polimorfismo
do FcγRIIa: R-131, arginina na posição 131; H-131, histidina na posição 131; EC,
extracelular; TM, transmembrana; C, citoplasmático. (B) Polimorfismo do FcγRIIIb: HNA,
antígeno de neutrófilo humano (1a e 1b); ITAM: motivo de ativação de imunoreceptor
baseado em tirosina; GPI: glicosil fosfatidil inositol. Adaptado de Marzocchi-Machado,
Lucisano-Valim (2005).
1.5. FcRIIIb (CD16b)
O gene FCGR3B é o único entre os FCGR que codifica um receptor ancorado na
membrana por uma molécula de glicosil fosfatidil inusitol (GPI), o receptor FcRIIIb (Li et
al., 2009), uma proteína composta por 184 aminoácidos (Muschter et al., 2011). Este receptor
é restrito a humanos, expresso constitutivamente apenas em neutrófilos e uma pequena
subpopulação de basófilos e se liga a imunocomplexos de IgG com baixa afinidade. Tal
receptor é altamente abundante, atingindo um número de 100000 a 300000 receptores por
célula (Niederer et al., 2010).
Quanto ao polimorfismo do FCGR3B, três variantes alotípicas foram identificadas
através de estudos sorológicos: NA1, NA2 e SH, posteriormente renomeadas de aloantígeno
de neutrófilo humano (HNA)-1a, -1b e -1c (Gittinger, Bux, 2001). A Tabela 1 apresenta a
nomenclatura utilizada para identificar o polimorfismo do receptor FcRIIIb.
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Tabela 1. Nomenclatura utilizada para identificar os alelos do gene FCGR3B (receptor
FcRIIIb).
Antígeno (fenótipo)
Alelo
Nomenclatura formal
HNA-1a

FCGR3B*01

NA1

HNA-1b

FCGR3B*02

NA2

HNA-1c

FCGR3B*03

SH

Adaptado de Gittinger, Bux (2001)
Seis mutações pontuais (single nucleotide polymorphism – SNP) diferem as três
variantes (NA1, NA2 e SH); destas, 5 são mutações não sinônimas, ou seja, codificam
aminoácidos diferentes, e 1 sinônima. Os cinco aminoácidos trocados estão todos localizados
no primeiro domínio extracelular da molécula (Li et al., 2009). Os alótipos FcRIIIb-HNA-1a
e FcRIIIb-HNA-1b diferem entre si devido às substituições nos aminoácidos das posições 65
e 82, resultando em dois sítios extras de glicosilação no HNA-1b (Salmon et al., 1990), como
ilustrado na Figura 4B. Em relação ao HNA-1c, este alótipo é resultante de uma mutação no
gene FCGR3B-HNA-1b; a troca de uma citosina por uma adenina na posição 266 resulta na
substituição de uma alanina por um ácido aspártico (Bux et al., 1997). Além disso, tem sido
descrito que indivíduos que carregam o alótipo HNA-1c apresentam um aumento no número
de cópias do gene FCGR3B, levando também a uma hiperexpressão do receptor FcRIIIb
(Muschter et al., 2011). A Tabela 2 mostra as três variantes alotípicas geradas pelo
polimorfismo do FcRIIIb.

Tabela 2. Mutações pontuais observadas entre as três variantes alélicas do FcRIIIb
Posição do nucleotídeo

Posição do aminoácido

Variantes
alélicas

141

147

227

266

277

34
9

36

38

65

78

82

106

HNA-1a

G

C

A

C

G

G

Arg

Leu

Asn

Ala

Asp

Val

HNA-1b

C

T

G

C

A

A

Ser

Leu

Ser

Ala

Asn

Ile

HNA-1c

C

T

G

A

A

A

Ser

Leu

Ser

Asp

Asn

Ile

Adaptado de Li et al. (2009)
Os neutrófilos de indivíduos com o alótipo FcRIIIb-HNA-1b apresentam uma menor
afinidade à IgG1 e IgG3, o que leva a uma menor eficiência para a fagocitose mediada por
essas imunoglobulinas, quando comparados com os neutrófilos do alótipo FcRIIIb-HNA-1a
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(Muschter et al., 2011). No entanto, estes alótipos não apresentam diferenças quanto à
fagocitose mediada por IgG2 (SALMON et al., 1990; BREDIUS et al., 1994).
Quanto à relevância clínica do polimorfismo do FcRIIIb, há uma associação
altamente significativa entre o fenótipo combinado das homozigoses para ambos FcRIIaR131 e FcRIIIb-HNA-1b e infecções meningocócicas em pacientes com deficiência de
componentes da via terminal do sistema complemento (Fijen et al., 1993).
Embora alguns estudos tenham mostrado uma associação do alelo FcRIIIb-HNA-1b
com linfocitopenia no LES (Jönsen et al., 2007) e maior frequência deste alótipo na doença
(Hatta et al.,1999), não há diferenças entre os alótipos HNA-1a e HNA-1b quanto às
afinidades de ligação às subclasses de IgG (Bruhns et al., 2008). Esta associação pode ser
dependente do número de cópias do gene FcRIIIB. Willcocks et al. (2008) observaram que a
redução do número de cópias do gene FcgRIIIB correlaciona-se com a redução da sua
expressão e da sua função nos neutrófilos em pacientes com LES, o que também foi
relacionado com glomerulonefrite (Aitman et al., 2006).
Em neutrófilos, a função mediada pelo FcRIIIb depende da cooperação com outros
receptores. Os neutrófilos humanos expressam constitutivamente as isoformas FcRIIa e
FcRIIIb. A expressão do FcRIIIb é predominante no neutrófilo, com 1-3x106
moléculas/célula, comparada ao FcRIIa com 1-2x104 moléculas/célula (Unkless et al., 1995).
Embora o FcRIIIb não possua sequência de sinalização no citoplasma, a sua interação com
outros receptores na superfície celular é importante para uma resposta efetora completa, visto
que a cooperação do FcRIIIb com o FcRIIa e o CR3 (CD11b, CD18; Mac-1) é necessária
para a fagocitose, ADCC e desgranulação eficientes (Hundt, Schimdt, 1992). Além disso, é a
coagregação dos FcRIIIb nos neutrófilos que leva à ativação celular (Zhou, Brown, 1994).

1.6. Receptores para complemento (CR)
Os neutrófilos expressam receptores para os fragmentos dos componentes 3 (C3) e 4
(C4) do complemento, o CR1 (CR1; CD35; receptor C3b/C4b) e o CR3, e ambos estão
envolvidos com a fagocitose (Medof et al., 1982, Huang, 2010).
O receptor para complemento do tipo 1 (CR1), também denominado CD35 ou receptor
para C3b/C4b é uma glicoproteína intrínseca de membrana expressa em eritrócitos, na maioria
dos leucócitos e células glomerulares (Fearon, 1980). Na circulação, o papel do CR1 é mediar
a aderência imune dos IC, para facilitar o seu clearance e aumentar a concentração de IC na
superfície celular para a, subsequente, ativação dos FcR (Fearon, 1980; Schifferli et al.,
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1986). Este receptor desempenha um importante papel relacionado à fagocitose de partículas
opsonizadas por C3b e C4b (Medof et al., 1982).
O CR1 tem sido associado ao clearance ineficiente de IC no LES. Embora o CR1
apresente um polimorfismo numérico de expressão, este polimorfismo não está relacionado
com o LES. A redução da expressão do CR1 parece ser uma característica adquirida com a
atividade da doença (Iida et al., 1982; Wilson et al., 1986; Marzocchi-Machado et al., 2002,
2005).
Quanto ao receptor para complemento 3 (CR3), também conhecido com
CD11b/CD18, Mac-1 ou αMβ2-integrina, este é um heterodímero da família das β integrinas
que têm um importante papel nos processos de adesão celular e fagocitose. Desta forma,
CD11b/CD18 liga-se a um amplo número de ligantes, incluindo proteínas da matriz
extracelular e proteínas da coagulação. Tal receptor é indicado como a principal molécula de
adesão em interações entre leucócitos e células endoteliais ou plaquetas (Sachs et al., 2004).
A molécula do complemento C3b, um produto de clivagem do ligante C3, recobre
microorganismos invasores e é clivada à forma C3bi, a qual é reconhecida pelo CR3. O CR3
se liga a este C3bi e tem função de mediar a fagocitose de partículas opsonizadas com esta
proteínas do complemento. (Huang et al., 2011)
A subunidade CD11b do receptor é conhecida por ser polimórfica e imunogênica
(Sachs et al., 2004). Em 1996, Simsek et al. descreveram um polimorfismo para a subunidade
CD11b, onde uma mutação de uma guanina (G) para uma adenina (A) na posição 230 leva a
alteração do aminoácido arginina por histidina na posição 61 e está associada com o
aloantígeno HNA-4a (Bux, 2008). Este antígeno é denominado aloantígeno dos neutrófilos
humanos 4a (HNA-4a) e indivíduos que carregam o alelo R61 (G230) são designados Martpositivo enquanto os indivíduos homozigotos para H61 (A230) Mart-negativos (Sachs et al.,
2004). A variante polimórfica HNA-4a-positivo é encontrada em mais de 90% da população
brasileira (Cardone et al., 2006). Há relato de que aloanticorpos anti-HNA-4a estariam
envolvidos na redução do burst oxidativo dos neutrófilos (Bux, 2008). No entanto, ainda não
é sabido se a função do CR3 é influenciada pelo polimorfismo do HNA-4a.
Há evidência de que a sinalização através de CR3 possa influenciar a sinalização por
FcR. Estudos mais antigos já demonstravam que a presença da molécula C3 reduz
drasticamente a quantidade de IgG necessária para induzir a ingestão de partículas mediada
por FcR (Schreiber et al., 1975, Ehlenberger, Nussenzweig, 1977). Ainda, outro estudo
mostrou que o bloqueio do receptor CR3 com anticorpos anti-CR3 leva à redução da
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fagocitose mediada por FcR, sem o prejuízo da ligação entre IgG e este receptor (Brown et
al., 1988).

1.7. Cooperação FcR/CR
Como é sabido, o receptor FcRIIIb se encontra ancorado na célula através de uma
molécula de GPI por não possuir domínios transmembrana e citoplasmático; sendo assim, tal
receptor não possui sequência de sinalização intracelular. Alternativamente, este receptor
pode interagir com outros receptores de superfície celular, como a β2 integrina
(CD11b/CD18) e FcRIIa (Marzocchi-Machado, Lucisano-Valim, 2005, Li et al., 2009,
Niederer et al., 2010). Tais interações podem ser essenciais para a função do FcRIIIb, pois,
devido à ausência destes domínios, certas interações intermoleculares tornam-se cruciais para
o desempenho da função do FcRIIIb. Assim, a diferença no número de sítios de glicosilação
de HNA-1a e HNA-1b pode ser responsável pelo desencadeamento de respostas divergentes
em cada um dos fenótipos (Li et al., 2009).
O sinergismo entre os FcR e CR é importante na defesa do hospedeiro para aumentar
as funções efetoras dos fagócitos (Mantovani, 1975; Zhou, Brown, 1994). O CR3 liga-se aos
IC opsonizados pelo complemento, mas também interage diretamente com o FcRIIIb. A
ativação simultânea do FcRIIIb e CR3 leva ao burst oxidativo em neutrófilos, devido à
fosforilação do domínio citoplasmático do FcRIIa e ao cross-linking do CR3, que induz a
associação do FcRIIa com o citoesqueleto (Zhou, Brown, 1994). Assim, alguns estudos
sugerem que, em neutrófilos, o FcRIIIb, embora não possua domínios TM ou C, este
receptor seria importante para o acúmulo de IC na membrana para ativar o FcRIIa e para
estimular o aumento do influxo de cálcio, enquanto que o FcRIIa seria o responsável pelo
potencial de membrana e geração de superóxido (Brunkhorst et al., 1992; Zhou et al., 1993).
Zhou e Brown (1994) sugeriram que a cooperação do CR3 com o FcRIIIb resulta de
uma interação física direta entre eles na superfície dos neutrófilos. Um mecanismo provável é
a interação lectina-sacarídeo, uma vez que o CR3 possui atividade lectina (ROSS et al., 1985)
e o FcRIIIb possui os resíduos de carboidratos para interagir com o domínio com atividade
lectina no CR3 (Zhou et al., 1993). Assim, uma vez que a cooperação entre CR3 e FcRIIIb é
resultante de uma interação lectina-sacarídeo, é importante investigar se o polimorfismo
HNA-1a e HNA-1b, que difere pelo maior número de sítios de glicosilação no HNA-1b,
poderia influenciar esta cooperação.
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1.8. Lúpus Eritematoso Sistêmico
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica sistêmica, de
etiologia multifatorial, que se caracteriza por acometer diversos órgãos e sistemas e apresentar
importantes distúrbios imunológicos. A doença é um protótipo de doenças autoimune e
caracteriza-se pela formação de autoanticorpos dirigidos contra antígenos nucleares e
deposição de imunocomplexos, os quais participam de lesão tissular imunologicamente
mediada (Li et al., 2009, Freire et al., 2011, Neméth, Mócsai 2012).
O LES é a doença autoimune mais diversificada clínica e sorologicamente, com mais
de 100 autoanticorpos identificados em pacientes, e apresenta um amplo espectro de sintomas,
os quais compreendem os sintomas mais sutis até risco de vida e falência múltipla de órgãos
(Liu, Ahearn, 2009).
As infecções constituem a principal causa de morbidade e mortalidade em pacientes
com lúpus eritematoso sistêmico (LES), representando 20-55% das mortes e sendo 80% delas
causadas por bactérias (Cuchacovich, Gedalia, 2009).
As manifestações clínicas do LES são variadas, podendo envolver qualquer órgão ou
sistema, isolada ou simultaneamente, em qualquer período da doença. O LES acomete
principalmente as articulações, a pele, as células sanguíneas, os vasos sanguíneos, as
membranas serosas, os rins e o cérebro. Por ser uma doença multissistêmica, muitas vezes de
início insidioso e com apresentação clínica variável, o diagnóstico de LES pode ser difícil,
principalmente na avaliação inicial (Freire et al., 2011).
Nenhuma alteração clínica ou laboratorial, isoladamente, pode ser responsável pelo
diagnóstico do LES, apesar de algumas dessas alterações serem muito sugestivas de tal
enfermidade. Em 1982, o American College of Rheumatology (ACR) propôs os critérios de
classificação para LES (Tan et al., 1982), e tais critérios são frequentemente utilizados para
diagnóstico de pacientes com LES. Quanto ao controle da atividade da doença, em 1985 foi
desenvolvido e validado um índice da atividade da doença (Systemic Lupus Erythematosus
Disease Activity Index - SLEDAI) que tem sido utilizado com sucesso pelos clínicos da área
(Gladman 2002).
Admite-se que fatores genéticos, ambientais e hormonais possam desencadear, em
conjunto, o LES. A interação de múltiplos fatores ao atingir um limiar de efeitos de
suscetibilidade leva à perda do controle imunorregulatório, ocasionando o desenvolvimento
de autoanticorpos, deficiência na remoção de imunocomplexos, ativação do sistema de
complemento e de outros processos inflamatórios que levam à lesão tissular (Rhodes, Vyse,
2008, Freire et al., 2011).
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Entre os fatores etiológicos podem-se destacar os fatores genéticos, considerando-se
que a doença é uma desordem poligênica e numerosos genes têm sido identificados; e fatores
ambientais, especialmente raios ultravioleta, infecções virais, fatores emocionais, substâncias
químicas e hormônios sexuais. Embora o desenvolvimento do LES ocorra em ambos os sexos
e independe da faixa etária, tem maior incidência em mulheres (9:1) e o pico de incidência é
em torno de 30 anos de idade (Pradhan et al., 2008, Liu, Ahearn, 2009, Freire et al., 2011).
Alguns genes têm merecido destaque em virtude das evidências de sua associação com
as anormalidades observadas no LES. Dentre estes se encontram os FCGR, o FCGRIIA e o
FCGIIIB (Kinder et al. 2007; Rhodes, Vyse, 2008).
No LES, os FcR estão envolvidos na destruição de células normais opsonizadas com
autoanticorpos ou no clearance ineficiente de IC. A ineficiência para remover IC solúveis
descrita nesta doença leva à deposição destes complexos nos tecidos, estimulando inflamação
e destruição tecidual, que é característica da reação de hipersensibilidade do tipo III (Davies et
al., 1994; Jancar, Sánchez Crespo, 2005).
Uma vez que a interação dos neutrófilos com os IC é mediada por FcR e CR,
presentes nestas células, as anormalidades, genéticas ou adquiridas, nestas moléculas podem
contribuir para os mecanismos de lesão tecidual, a fagocitose ineficiente e as infecções
observadas no LES. É possível que todo este comprometimento da resposta imune no LES
seja resultante de defeitos na expressão e função dos FcR determinados pelo polimorfismo
genético e por variantes do número de cópias destes genes (Li et al., 2009).
O polimorfismo genético do FCGRIIA e do FCGRIIIB determina a expressão de
variantes alélicas (alótipos), as quais apresentam diferenças funcionais quanto à capacidade de
ligação à IgG e, consequentemente, influenciam as respostas celulares mediadas por estas
moléculas (Kimberly et al., 1995; Daëron, 1997).
Os FcR são importantes mediadores das funções efetoras do neutrófilo e atuam em
sinergismo com os CR (CR1 e CR3) para assegurar a eficiência desta célula nos mecanismos
de destruição de patógenos. Os FcR estimulam respostas inflamatórias, citotóxicas, de
hipersensibilidade, endocíticas e fagocíticas das células efetoras do sistema imune. A ativação
e regulação destas funções mediadas pelos FcR estão envolvidas na fisiopatologia da
autoimunidade no LES e várias anormalidades envolvendo estes receptores têm sido descritas
no LES (Iliopoulos, Tsokos, 1996; Cuchacovich, Gedalia, 2009).
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2. Conclusão

- Nossos resultados mostraram que, para o polimorfismo do CR3, o alelo HNA-4a positivo
contribui para a proteção e o alelo negativo para a suscetibilidade ao LES. Este é o primeiro
trabalho a demonstrar que existe essa relação.

- Entre os pacientes com LES, as infecções foram mais frequentes quando os alelos R-131 de
FCGR2A e HNA-1b de FCGR3B estavam presentes.

- Para os ensaios funcionais:
- neutrófilos dos indivíduos controle com genótipo H-131 apresentaram fagocitose
diminuída quando comparados aos neutrófilos com genótipos HR-131 e R-131
quando estimulados com IC-IgG. Quando estimulados com IC-IgG/SHN, os
neutrófilos H-131 de indivíduos controle apresentaram fagocitose menor que
neutrófilos R-131.
- neutrófilos de pacientes com LES com genótipo HR-131 apresentaram uma
fagocitose diminuída quando comparados aos neutrófilos do grupo controle com
genótipo R-131 quando estimulados tanto com IC-IgG quanto com IC-IgG/SHN;
- no polimorfismo do FcRIIIb, a fagocitose e a lisozima foram menores em
neutrófilos de pacientes com LES com genótipo HNA-1b e maior para HNA-1a/1b
comparados aos controles com os respectivos genótipos (IC-IgG/SHN);
- nenhuma diferença foi observada para o polimorfismo HNA-4a do CR3;
- nenhuma diferença foi observada para os ensaios de elastase;

- Neutrófilos de pacientes com LES inativo com genótipo HNA-1a/1b apresentaram maior
expressão de CD16 que neutrófilos com genótipo HNA-1b do mesmo grupo.

- Este estudo contribui para o entendimento das anormalidades nas funções dos neutrófilos no
LES e para a identificação de indivíduos, cujo polimorfismo dos FcR e CR3 possa conferir
suscetibilidade ou proteção às infecções.
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