
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA, GENÉTICA E CLÍNICO-
LABORATORIAL DE INDIVÍDUOS COM LUPUS ERITEMATOSO 

SISTÊMICO E ARTRITE REUMATÓIDE RESIDENTES EM 
REGIÃO TROPICAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL 
2006 

 

 



OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA, CLÍNICO LABORATORIAL E 
GENÉTICA DE INDIVÍDUOS COM LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO E ARTRITE REUMATÓIDE RESIDENTES EM 

REGIÃO TROPICAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATAL 
2006 

Dissertação apresentada ao 
Departamento de Bioquímica da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Bioquímica. 
 
Orientador: Regina de Fátima dos 
Santos Braz 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
Souza, Olívia Maria Nascimento de 

 
Avaliação demográfica, clinico-laboratorial e genética de 
indivíduos com lupus eritematoso sistêmico e artrite reumatóide 
residentes em região tropical. 
Natal, 2006. 
p. 98 
 
Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) 
 
1. LES, 2. AR, 3. dados demográficos-clinico-laboratoriais, 4. gene 

SLC11A1. 

 



 
 

 
OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA, CLÍNICO LABORATORIAL E 
GENÉTICA DE INDIVÍDUOS COM LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO E ARTRITE REUMATÓIDE RESIDENTES EM 

REGIÃO TROPICAL. 
 
 

Aprovação em: ____/_____/_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Profa. Dra. Regina de Fátima dos Santos Braz 

Departamento de Bioquímica - UFRN 
Orientador 

 
 

 
____________________________________________________ 

Profa.Dra. Marcia Regina Piuvezam 
Departamento de Fisiologia e Patologia - UFPB 

1º Examinador 
 
 
 

____________________________________________________ 
Profa. Dra. Edda Lisboa Leite 

Departamento de Bioquímica - UFRN 
2º Examinador 

 

Dissertação apresentada ao 
Departamento de Bioquímica da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Bioquímica. 
 
Orientador: Regina de Fátima dos 
Santos Braz 

 



 
AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço em primeiro lugar a Deus por ter me concedido saúde para realizar as 
minhas tarefas e perseverança para não desistir nos momentos de adversidade. 

 
À minha família por todo o incentivo e apoio para que eu conseguisse chegar 

nessa fase de minha vida acadêmica. 
 
 À professora Dra. Regina Braz, minha orientadora (desde a iniciação 
científica), que sempre se manteve paciente e prestativa em todas as fases desse 
trabalho, na elaboração e realização do projeto e na escrita da dissertação final, e 
que me ensinou muito mais do que “fazer ciência”. 
 
Aos pacientes da enfermaria e ambulatório do HUOL, que, mesmo em situações de 

extrema enfermidade, consentiram à participação, coleta, utilização e 
armazenamento de sua amostra biológica para fins científicos neste estudo. 

 
À professora Dra. Selma Jerônimo pela disponibilização do laboratório de 

Imunogenética e colaboração no projeto. 
 

Ás médicas reumatologistas do Hospital Universitário Onofre Lopes, Dra. Maria 
José Pereira Vilar, Dra. Margarita Mota Rocha de Arruda Câmara e Dra. Elaine, 

que além de nos encaminhar os pacientes dispuseram uma parte de suas 
preciosas horas de trabalho para realizar a avaliação clínica destes. 

  
Aos professores componentes do colegiado do Curso de pós-graduação em 
bioquímica pela compreensão e por me concederem tempo adicional para o 

término da minha dissertação. 
 

À Professora Dra. Fátima Ximenes chefe do DMP (UFRN) e demais professores, 
funcionários e alunos do departamento no qual sou funcionária, por 

compreenderem que estive ausente algumas vezes para realizar experimentos e 
escrever a dissertação. 

 
À minha família do laboratório de Imunogenética: Glória Monteiro (minha Mãe), 

Josane Regina (minha irmã/Pétala), Eliana Tomaz (Dotora), Daniella Martins (Xuxu 
de zaiowa), Eliene Jerônimo (Eliiiiiiiiii), Christiane Noronha (Cristal), Núbia Natalir 

(Parnagirl), Paula Vivianne (Paula interrogação), Michelli Trigueiro (Mimi), 
Leonardo Arruda (Leo), Diogo Melo (Bebê), Carlos Maia (Carlinhos), Ângela 
(Angel), Hênio (Hein? Hein?) Lacerda, James Dary (Jeiminho), Seu Manoel 

(Meiota), Gabriel Ângelo (Biel), Priscila Nóbrega, Maria Luiza Moura(Malu), Sérgio, 
Bruna, Kliger, alguns como Professor Wogelsanger (Boygel), Antônio Nei (Man), 
Roberta Lacerda (Bebeta), e outros que já fizeram parte da família e deixaram 

muita saudade... Muito obrigada a todos pela ótima convivência durante todo esse 
tempo e pode ter certeza que os considero realmente como uma família. 

 
Ainda falando da ”família imunogenética”, agradecimentos especiais a Josane e 

Christiane que ajudaram em muitas coletas e processamento de amostras; Ângela 
pela confecção dos mapas; Eliana pela ajuda na escrita da dissertação, Daniella 



que teve participação especial no abstract e ao professor Wilton Queiroz pela 
realização das análises estatísticas. 

 
Aos Professores Dr.Maurício Pereira Sales e Dra. Selma Maria Bezerra Jerônimo 

pela participação e contribuição na banca de qualificação 
 

Á Luiz Alberto (Bebeto) pelo apoio nas horas de “desespero” e pela fundamental 
realização da diagramação da dissertação.  

 
 

Aos colegas da turma de mestrado, que se tornaram amigos como Ivan (meu 
primeiro doador para controles), Rose, Raquel (saudades), Patrícia, Fernando, 
Ciro, Beth, Danielle e outros pela amizade, companheirismo e aprendizado em 

conjunto. 
 
 

Aos estudantes de medicina Tiago Cestarolli e Wagner Moura, doutorandos e 
residentes em reumatologia do HUOL que auxiliaram na coleta de dados clínicos 

de pacientes. 
 
A amigas de graduação como Cristiane Fernandes e Karla Cristiana que também 
foram alunas de iniciação científica e mestrado do departamento de Bioquímica, e 

me incentivaram a entrar no “mundo da pesquisa”. 
 

Á CAPES e CNPq pelo apoio finaceiro. 
 

Enfim, agradeço aos meus amigos, colegas, familiares, professores, colegas de 
trabalho e funcionários que estiveram, de forma direta ou indireta, envolvidos neste 
trabalho, e reconheço a importância de cada um para a realização e conclusão do 

mesmo. Muito Obrigada! 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Mesmo as noites totalmente sem 
estrelas podem anunciar a aurora de 
uma grande realização”. (Martin Luther 
King) 
 
 
 
 
 

 
 
 



RESUMO 
 
 

 A etiologia das doenças autoimunes é multifatorial, resultando de interações 

complexas de fatores ambientais, hormonais e genéticos. Diversos genes 

contribuem para a suscetibilidade às doenças autoimunes. Os genes do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC) tem sido amplamente estudados, porém 

genes não-MHC também parecem contribuir para a suscetibilidade a 

autoimunidade. O presente estudo tem por objetivo avaliar a influência do gene 

SLC11A1 nas doenças autoimunes lupus eritematoso sistêmico (LES) e artrite 

reumatóide (AR). Foram arrolados 96 pacientes com LES, 37 com AR e 202 

controles saudáveis, em estudo caso-controle, avaliando os dados demográficos, 

genéticos e clínico-laboratoriais. LES afetou principalmente o sexo feminino na 

razão de 18 mulheres para 1 homem, sendo 88,3% na faixa etária entre 15 e 45 

anos e ocorreu com freqüências semelhantes em brancos e pardos. A razão 

encontrada de AR entre mulheres e homens foi 11:1, com 77,1% dos casos 

ocorrendo entre 31 e 60 anos. A análise genética do ponto de mutação -236 da 

região promotora do gene SLC11A1 por SSCP, não mostrou diferenças 

significativas entre as freqüências de alelos ou genótipos de pacientes com LES ou 

AR em relação aos controles. As manifestações clínicas mais freqüentes nos 

pacientes com LES foram a cutânea (87%) e articular (84,9%). Na AR a 

manifestação clínica extra-articular mais encontrada foi a presença de nódulo 

reumatóide (13,5%). A pesquisa do anticorpo anti-nuclear (FAN) foi positiva em 

100% dos pacientes com LES. Não houve relação significativa entre doença ativa e 

presença de fator reumatóide em pacientes com AR, no entanto, 55,6% dos 

pacientes com doença ativa, apresentavam fator reumatóide positivo. Não foi 

encontrada associação significativa entre as manifestações clínicas ou achados 

laboratoriais e alelos/genótipos do ponto de mutação -236.  

Palavras chave: LES, AR, dados demográficos-clinico-laboratoriais, gene 

SLC11A1. 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 

The aetiology of autoimmunes disease is multifactorial and  involves  interactions 

among environmental, hormonal and genetic factors. Many different genes may 

contribute to autoimmunes disease susceptibility. The major histocompatibility 

complex (MHC) genes have been extensively studied, however many non-

polymorphic MHC genes have also been reported to contribute to autoimmune 

diseases susceptibility. The aim of the present study was to evaluate the influence 

of SLC11A1 gene in systemic lupus erythematosus (SLE) and  rheumatoid arthritis 

(RA). Ninety-six patients with SLE, 37 with RA and 202 controls enrolled in this 

case-control study, were evaluated with regard to demographic, genetic, laboratorial 

and clinical data. SLE mainly affects females in the ratio of 18 women for each man, 

88,3% of the patients aged from 15 to 45 years old and it occurs with similar 

frequency in whites and mulattos. The rate of RA between women and men was 

11:1, with 77,1% of the cases occurring from 31 to 60 years. The genetic analysis of 

the point mutation -236 of the SLC11A1 gene by SSCP did not show significant 

differences between alleles/genotypes in patients with SLE or RA when compared 

to controls. The most frequent clinical manifestations in patients with SLE were 

cutaneous (87%) and joint (84.9%). In patients with RA, the most frequent out-joint 

clinical manifestation were rheumatoid nodules (13,5%). Antinuclear antibodies 

were present in 100% of the patients with SLE. There was no significant relation 

between activity of disease and presence of rheumatoid factor in patients with RA, 

however 55,6% of patients with active disease presented positive rheumatoid 

factor. Significant association between alleles/genotypes of point mutation -236 and 

clinical manifestations was not found. 

Key-words: RA, SLE, SLC11A1, demographic-clinicla-laboratorial data, SLC11A1 

gene. 
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1-INTRODUÇÃO   

 
AUTOIMUNIDADE 

 
Uma importante função do sistema imunológico dos seres humanos é a de 

defender o hospedeiro da invasão por microorganismos que possam ou não causar 

danos.  Por tanto, o objetivo principal das células que participam do sistema imune é 

reconhecer moléculas estranhas, impedir sua disseminação e por fim, eliminá-los do 

organismo.  Para isso, além de barreiras físicas como a pele e mucosas que 

impedem mecânica e quimicamente a entrada de partículas invasoras, células da 

imunidade inata (macrófagos e neutrófilos) fagocitam e destroem essas partículas, 

enquanto linfócitos, que compõem a imunidade adaptativa, reconhecem antígenos e 

produzem anticorpos que as neutralizam, constituindo assim o nosso sistema 

imunológico (Kasper & Buzoni-Gatel, 2001; Maródi, 2006; Casadavell & Pirofski, 

2004). 

 Essa habilidade do sistema imunológico de reconhecer e responder a 

antígenos estranhos, mas não a antígenos próprios, ou seja, moléculas produzidas no 

próprio organismo, é denominada tolerância imunológica. O termo tolerância 

imunológica refere-se a um estado de não-reatividade específica para determinado 

antígeno, e é induzida por prévia exposição àquele antígeno. Embora a tolerância 

possa ser induzida para antígenos não-próprios, a autotolerância tem uma 

importância relevante, uma vez que impede que o organismo elabore um ataque 

contra seus próprios constituintes. Essa auto-agressão surge porque durante o 

processo de geração de diversidade dos receptores de antígenos, ao acaso, 

originam-se alguns receptores auto-reativos. As células portadoras destes receptores 
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devem ser eliminadas, funcional ou fisicamente, ou seja, por mecanismos de anergia 

ou deleção (Mackay, 2000). 

 Muitos auto-antígenos potencialmente imunogênicos circulam em nosso 

organismo e a autotolerância a esses antígenos é mantida por mecanismos que 

previnem principalmente a maturação ou estimulação de linfócitos T e B auto-

reativos. A autotolerância pode ser induzida em dois pontos do sistema imune: ao 

nível dos órgãos linfóides centrais (timo e medula óssea) e periféricos (baço e 

lifonodos)(Mackay , 2000). 

 A autotolerância central desenvolve-se durante a maturação dos linfócitos, 

prevenindo a disseminação de células reativas a autoantígenos. Na autotolerância 

central, linfócitos T ou B sofrem um processo de seleção negativa, com a deleção 

clonal por apoptose dessas células. Este processo ocorre no timo, para os linfócitosT, 

e na medula óssea, para os linfócitos B. A indução da tolerância tímica é baseada no 

reconhecimento, pelo receptor TCR, de moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) ligadas aos auto-antígenos. Células T de alta afinidade 

que encontram autopeptídeos ligados a moléculas MHC próprias são consideradas 

auto-reativas e são destruídas por apoptose (Kuhtreiber et al, 2003; Mackay, 2000).  

A tolerância periférica envolve linfócitos auto-reativos que sobrevivem à 

seleção negativa, devido à ausência do autoantígeno no timo. Essas células vão para 

os tecidos linfóides periféricos onde também existem mecanismos responsáveis pela 

inativação ou destruição das mesmas. Esses mecanismos envolvem a anergia clonal, 

na qual o linfócito encontra-se irresponsivo devido à ausência de moléculas co-

estimulatórias, apoptose que ocorre após a ativação antigênica dos linfócitos auto-

reativos através de processos de sinalização celular, que ativam caspases 

desencadeando a destruição celular, e supressão por células reguladoras (Kuhtreiber 
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et al, 2003). Falhas nesse processo de tolerância imunológica podem levar à 

produção de auto-anticorpos e de células T auto-reativas gerando processos de auto-

imunidade (Mackay, 2000). 

Embora a etiologia das doenças autoimunes permaneça obscura, sugere-

se que muitos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da autoimunidade. 

Fatores ambientais como infecções virais e bacterianas, que por mimetismo 

molecular ou persistência viral podem levar à produção de auto-anticorpos, têm sido 

implicados na patogênese de doenças autoimunes como esclerose múltipla, diabetes 

e miocardites (Wucherpfeninig, 2001; Fujinami et al, 2006; Herrath & Christen, 2005).  

Além dos fatores ambientais, componentes genéticos têm uma forte 

contribuição na etiologia das doenças autoimunes (Wandstrat & Wakeland, 2001). 

Existem crescentes evidências de que a suscetibilidade à auto-imunidade depende de 

múltiplos genes. Genes do MHC (complexo principal de histocompatibilidade), que 

codificam moléculas de superfície celular envolvidas nos processos de apresentação 

do antígeno a linfócitos T, apresentam associação com doenças auto-imunes, como 

por exemplo, os alelos HLA DR3, DR4, DR5 e B27 associados, respectivamente, ao 

lupus eritematoso sistêmico, à artrite reumatóide, doença de Hashimoto e espondilite 

anquilosante (Smerdel-Ramoya et al, 2005; McHugh et al, 2006; Roudier, 2006). Da 

mesma forma, genes conhecidos como não-MHC como, por exemplo, os genes de 

citocinas como IL6 e IL10 (Mok & Lau, 2003; Alfonso et al, 2002), entre outros,  têm 

sido associados à suscetibilidade às doenças auto-imunes (Wandstrat & Wakeland, 

2001). 

Hormônios sexuais parecem também ter participação nos processos de 

maturação de linfócitos, ativação e síntese de anticorpos e citocinas, Em pacientes 

com doenças autoimunes como artrite reumatóide (AR) e lupus eritematoso sistêmico 
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(LES), a expressão de hormônios sexuais está alterada, sugerindo a contribuição 

destes hormônios no processo de desregulação da imunidade (Cutolo et al, 1998). 

 

 LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

O lupus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune sistêmica 

de alta prevalência onde a quebra da tolerância leva à produção de uma variedade de 

anticorpos IgG circulantes que reagem com alguns componentes celulares como 

ribonucleoproteínas, histonas, RNA, fosfolipídeos, e também hemácias, neurônios e 

plaquetas. A ligação dos autoanticorpos aos componentes da superfície celular, 

desencadeia processos inflamatórios que causam destruição dos tecidos afetados. 

Os vários auto-anticorpos produzidos no LES são importantes na patogênese das 

lesões tanto pela agressão in vivo às células como pela deposição de 

imunocomplexos.  

A produção de autoanticorpos e imunocomplexos leva a uma variedade de 

manifestações clínicas que se pronunciam em diferentes órgãos e podem ser 

cutâneas, musculoesqueléticas, hematológicas, gastrointestinais, cardiopulmonares, 

renais e neuropsiquiátricas. As principais manifestações clínicas do LES são 

artralgias, rash cutâneo característico na face em forma de asa de borboleta (figura 

1), fotossensibilidade, anemia autoimune, vasculite, alopécia, ulceras orais, 

leucopenia, plaquetopenia, alterações do sistema nervoso e comprometimento renal 

(Magalhães, 2003). A glomerulonefrite é a mais comum agressão renal no LES e 

ocorre pela deposição desses complexos imunes na membrana do glomérulo renal 

(Weening et al, 2004). 
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A prevalência do LES é variável entre os distintos grupos étnicos, sendo nos 

Estados Unidos, mais freqüente em mulheres negras jovens, onde a incidência da 

doença é estimada entre 1,8 a 7,6 casos por 100.000 habitantes anualmente. No 

mundo, cerca de 70 a 80% dos pacientes com LES é do sexo feminino e a idade 

média de diagnóstico entre as mulheres é 29 anos. A razão entre mulheres e homens 

com a doença é maior que 8:1 na faixa etária de 15 a 50 anos e essa razão diminui 

para 2:1, na infância e na idade de pós-menopausa (Kotzin, 1996). 

 

 

Figura1: Rash em forma de Asa de borboleta, característico do lupus eritematoso 

sistêmico. 

              Fonte:<http://www.siamhealth.net/Health/Photo_teaching/autoimmune.htm > 
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Um estudo realizado por Vilar no ano de 2003 na cidade de Natal/RN 

verificou uma alta incidência de LES nessa região, 8,7 por 100.000 habitantes por 

ano, maior que a relatada em outras regiões do mundo, como por exemplo, em São 

Francisco (EUA) onde a incidência de 7,6 por 100.000 habitantes por ano e no Reino 

Unido e Suécia onde as incidências foram respectivamente 3,7 e 4,8 casos por 

100.000 habitantes por ano (Vilar e Sato, 2002). 

 A etiologia do LES é complexa e fatores genéticos, ambientais e, 

hormonais estão envolvidos no surgimento dessa doença. Evidências indicam que o 

desenvolvimento do LES sofre forte influência de fatores genéticos, com envolvimento 

de genes MHC e não-MHC (Vyse & Kotzin 1998). A descoberta de diversos genes 

associados à suscetibilidade ao LES sugere que esta é uma doença de origem 

poligênica. Alelos HLA como DR2, DR3, DR4, DR7 e DR8 entre outros, assim como 

genes do sistema complemento (C2, C4, C1q) de citocinas como IL-10 (Alfonso et al, 

2002), de IFNγ (Rozzo et al, 2001), de marcadores como CD19 (Kuroki et al, 2002) e 

da proteína C reativa (Russel et al, 2004) e outros genes não-HLA (TNF-alfa, IL6, e 

alguns tipos de FCγR) estão associados a suscetibilidade ao LES (Mok & Lau, 2003). 

Polimosfismos nos genes MHC I e alguns haplótipos foram estudados em 

uma população de italianos com LES, e verificou-se associação significativa entre 

alguns alelos e a presença da doença (Gambelunghe et al, 2005). Um estudo 

genético em famílias com casos de LES verificou uma freqüência aumentada do alelo 

HLA-DR2 em indivíduos brancos americanos (Eroglu & Kohler, 2002).  Associação 

também foi encontrada entre alelos HLA-DRB1, ou outros genes que estejam em 

desequilíbrio de ligação com LES (Smerdel-Ramoya et al, 2005).  

Diversos trabalhos sobre genética do LES foram realizados, analisando 

genes como o da IL10, um dos quais demonstrou um alelo de um microssatélite 
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“IL10.G” localizado na posição –1100, apresentando alta freqüência em pacientes 

italianos com LES, em comparação a indivíduos controle (Alfonso et al, 2002).  

Outro estudo avaliou a associação entre um sítio polimórfico no gene do 

CD19, um dos componentes de um complexo co-receptor que participa na ativação 

de linfócitos B, e a suscetibilidade à AR, doença de Crohn e LES e indicou 

associação significativa com LES em pacientes japoneses (Kuroki et al, 2002). 

Um polimorfismo no gene codificador da proteína de fase aguda PCR 

(proteína C reativa) foi analisado em famílias com casos de LES, onde o alelo CRP4 

mostrou uma forte associação com a produção de anticorpos antinucleares (Russel et 

al, 2004). 

Após realização de varredura do genoma em famílias provenientes de 

uma população da Islândia, isolada genética e geograficamente, e de outra população 

proveniente da Suíça, identificou-se possíveis regiões cromossômicas que contém 

loci de suscetibilidade para LES. Loci localizados nos cromossomos 4, 9, 19 e 2, 

entre eles as regiões 2q11 e 2q37 apresentaram uma possível ligação com 

suscetibilidade ao LES (Lindqvist et al, 2000). 

Vários genes murinos têm sido estudados e diversos loci foram 

identificados e têm sido relacionados à suscetibilidade ao lupus. A análise de genes 

do MHCII em camundongos da linhagem New Zealand demonstrou que o locus NZW 

H2z está fortemente associado à suscetibilidade ao “Lupus-like” nesses camundongos 

(Rozzo et al, 1999).  

Pesquisas têm demonstrado associação entre doenças autoimunes como o 

LES e variantes polimórficas do gene do receptor FcγIIIB. Estudos demostraram que 

camundongos deficientes nesse receptor desenvolveram espontaneamente lupus 
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(MacGaha, 2005). O receptor FCγIIIB (CD16), expresso exclusivamente na superfície 

de neutrófilos, é um receptor de baixa afinidade para a porção Fc de imunoglobulinas 

do tipo IgG, responsável pela remoção de  pequenos imunocomplexos da circulação 

sanguínea e regulação do acúmulo de células autorreativas. (Bux et al, 1999; Manger 

et al, 2002). O gene que codifica esse receptor apresenta um alto grau polimórfico e 

essas variações polimórficas podem alterar a habilidade de manter a tolerância 

imunológica em diferentes indivíduos.  

Além da participação de fatores genéticos na suscetibilidade a LES, fatores 

ambientais e hormonais também estão envolvidos na patogênese da doença. Entre 

os fatores ambientais são mostrados os envolvimentos da exposição a raios UV, ao 

cigarro e a medicamentos ou outras substâncias contendo aminas aromáticas, como 

fatores de risco. Um estudo demonstrou uma razão de risco de doença aumentado 

para mulheres que frequentemente são expostas a raios solares em comparação a 

mulheres que raramente ou nunca se expõem (Bengtsson et al, 2002). Além disso, a 

fotossensibilidade de fibroblastos provenientes da epiderme de pacientes com LES foi 

avaliada in vitro, expondo essas células a diferentes tipos de radiação UV e verificou-

se uma grande sensibilidade dessas células a raios do tipo UV-A e UV-C (maior taxa 

de apoptose) quando comparadas a células de indivíduos sem a doença (Zamansky 

et al, 1985). 

A elevada freqüência de LES em mulheres na idade reprodutiva, bem como 

a exacerbação desta doença no período da gravidez, indicam que os hormônios 

sexuais têm um provável papel na gênese desta autoimunidade (Mok & Wong, 2001). 

A evidência do dimorfismo sexual na resposta imune em humanos é sugerida pela 

maior resistência de mulheres a certas infecções. Tem sido demonstrado que 
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mulheres desenvolvem resposta imune celular e humoral mais vigorosa, assim como 

sofrem maior incidência de doenças autoimunes (Bouman et al, 2005).  

A expressão de hormônios sexuais está alterada em pacientes com 

autoimunidade e esta variação de expressão contribui para a desregulação da 

resposta imune. Existem evidências de que o estrógeno facilita a resposta imune 

humoral por aumentar a proliferação de células B, a produção de anticorpos e de 

citocinas do tipo Th2, promovendo desta forma a produção de autoanticorpos 

(Ackerman, 2006; Mok & Lau, 2003). 

 

ARTRITE REUMATÓIDE 

 

A artrite reumatóide (AR) é uma doença autoimune inflamatória crônica 

órgão-específica de início subagudo, que culmina com deformidade e destruição das 

cartilagens das articulações. O curso clínico é lento e progressivo, caracterizado por 

períodos alternados de atividade de doença e remissão. Inicia-se com febre, inchaço 

leve nos tecidos periarticulares, dor nas junções articulares, enrijecimento articular 

matinal, evoluindo para destruição e deformidades nas articulações (figura 2), além 

de manifestações pleuropulmonares (geralmente apresentam pleurite) e raras 

manifestações cardiológicas (Paul, 1993).  
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Figura 2: Articulações das mãos comprometidas pela inflamação em paciente com 

AR.  

Fonte: : < http://www.csmc.edu/pf_5234.html > 

O diagnóstico clínico é realizado com base nos critérios de classificação 

segundo o American College of Reumatology (Hochberg et al, 1992). O conjunto de 

sintomas e sinais clínicos associados a uma avaliação laboratorial e radiográfica é 

conclusivo para o diagnóstico final. Alguns exames laboratoriais como hemograma, 

VSH (velocidade de hemossedimentação), dosagem das enzimas avaliadoras de 

função hepática (AST, ALT, GGT), sumário de urina, pesquisa de FR (fator 

reumatóide) e PCR (proteína C reativa), devem ser realizados para complementar o 

diagnóstico e acompanhamento da AR. 

AR é uma doença de distribuição mundial, sendo mais freqüente no sexo 

feminino e em adultos. Sua prevalência em países desenvolvidos varia entre 0,5 e 

1%. A etiologia da doença não está esclarecida, porém acredita-se que um agente 

iniciador não identificado provoca uma reação inflamatória aguda na cavidade 
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sinovial. Células sinoviais expressam antígenos ligados a moléculas de 

histocompatibilidade de classe II, levando a um aumento na ativação e infiltração de 

células T helper, que estimulam células B a produzir imunoglobulinas. Uma dessas 

imunoglobulinas é o fator reumatóide, que é uma IgM ou outros isotipos de 

imunoglobulina, produzida contra seqüências de aminoácidos de  IgGs (Halldórsdottir 

et al, 2000). O fator reumatóide liga-se a IgGs formando imunocomplexos que 

depositam-se nas articulações, ativam a cascata do sistema complemento, causando 

uma reação inflamatória. Células inflamatórias liberam proteases lisossomais, radicais 

de oxigênio e prostaglandinas que destroem o colágeno e a matriz cartilaginosa das 

articulações, formando uma massa granulomatosa que destrói outros componentes 

estruturais da articulação (Paul, 1993). 

Os eventos moleculares que levam ao início e a propagação da doença 

ainda são desconhecidos, mas sabe-se que fatores ambientais, hormonais e 

genéticos estão envolvidos. 

Estudos que avaliam as interações entre os sistemas imune e 

neuroendócrino demonstram que concentrações fisiológicas de estrógenos estimulam 

hormônios masculinos a suprimir a resposta imunológica. Em particular, baixas 

concentrações de testosterona e uma reduzida razão testosterona/ estrógeno têm 

sido detectadas em homens e mulheres com AR, sugerindo redução de efeitos 

imunossupressores nesses indivíduos (Cutolo et al, 1998; Masi et al, 1984). 

Entre os fatores ambientais, o nível de stress emocional parece estar 

intimamente ligado ao surgimento e prognóstico negativo de AR (Jacobs et al, 2001). 

Uma elevada e estatisticamente significativa prevalência de anticorpos anti- EBV 

(Vírus Epstein-Barr) foi encontrada em pacientes com AR (56% em pacientes com AR 
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versus 33% em controles sem a doença), indicando uma possível participação da 

infecção por esse vírus na patogênese da AR (Lafuente et al, 2005). 

AR apresenta um curso clínico variando de completa resolução dos 

sintomas a severa incapacidade, o que pode estar relacionado a fatores ambientais e 

genéticos. Foi demonstrado que, diferentes alelos de um sítio polimórfico com 

repetições GT no promotor do gene SLC11A1 estavam associados com risco 

aumentado de artrite reumatóide juvenil e elevada freqüência em pacientes com 

envolvimento radiológico severo, assim como foi demonstrada a associação de alelos 

HLA-DR com a suscetibilidade à AR (Sanjeevi et al, 2000; Rodriguez et al, 2002, Lee 

et al, 2006).  

 

POLIMORFISMO  

 

 Estudos de associação de genes candidatos e doenças utilizam como 

ferramenta a análise de sítios polimórficos. Polimorfismo refere-se à ocorrência 

simultânea na população, de genomas que apresentam variações alélicas que podem 

produzir diferentes fenótipos. São caracterizados por seqüências nucleotídicas que 

ocorrem randomicamente no genoma. Essas seqüências são classificadas, de acordo 

com o tamanho médio das unidades de repetições, em minissatélites, microssatélites 

e mutações puntiformes. Estes sítios polimórficos podem localizar-se na região 

codificadora, regulatória ou aparentemente silenciosa do DNA (Lewin, 2001).  

Minissatélites são repetições de 2 a 60 nucleotídeos (Watson et al, 1992). 

Microssatélites incluem seqüências contendo repetições em tandem de 1 a 4 pb, 

distribuídos ao longo do genoma. Mutações puntiformes ou SNPs (single nucleotide 
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polymorphism) consistem em mudança em um único nucleotídeo, ocorrem 

comumente no genoma humano na freqüência de 1 a cada 1000pb. É a mais 

abundante fonte de variação genética entre indivíduos da mesma espécie. Apesar da 

maioria não influenciar na expressão gênica, ou seja, não modificar funcionalmente a 

proteína, estão sendo muito utilizados como marcadores genéticos de doenças. 

Quando localizadas em sítios de restrição podem ser analisadas por RFLP (restriction 

fragment length polymorphism).  Se localizadas fora de sítios de restrição podem ser 

analisadas por SSCP (single strand conformation polymorphism), onde mudanças 

conformacionais nas fitas simples de DNA, em regiões contendo em torno de 150-

300pb, são detectadas por eletroforese em gel de poliacrilamida.  

Técnicas mais modernas têm sido utilizadas para análise de SNPs. A 

identificação de SNPs por genotipagem em larga escala com a utilização de painéis 

de oligonucleotídeos e posterior sequenciamento do DNA, permite a rápida 

identificação de marcadores de doenças e seus haplótipos (Jordan et al, 2002). 

 

GENE NRAMP1 ou SLC11A1 

 

Diversos estudos têm demonstrado associação entre polimorfismos no 

gene NRAMP1 humano (Natural Resistance Associated Macrophage Protein 1), 

atualmente denominado SLC11A1 (solute carrier family 11, member 1), e 

susceptibilidade às doenças infecciosas e autoimunes.  O gene nramp1 inicialmente 

descrito como lsh/bcg/ity, localizado no cromossomo 1 de murinos, está 

comprovadamente envolvido na resistência à infecção por parasitas intracelulares 
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como Leishmania sp, Micobacterium sp.e Salmonela typhimurium, controlando o grau 

de replicação desses parasitas em macrófagos (Skamene et al, 1982).  

A proteína nramp1 é expressa exclusivamente em macrófagos e 

leucócitos polimorfonucleares (Cellier et al 1995, Blackwell, 2001). É uma proteína 

integral de membrana, expressa no compartimento lisossomal e recrutada para a 

membrana de fagossomos após a fagocitose completa (Jabado et al, 2000). A 

proteína possui características estruturais de canais iônicos e transportadores de íons 

divalentes (Gruenheid et al, 1997). Ensaios com células em cultura demonstraram a 

capacidade da proteína Nramp1 em mediar a captação de íons como Mn+2, Fe+2 e 

Co+2 (Forbes & Gros, 2003). 

Alguns estudos demonstraram também a provável participação do 

NRAMP1 na patogênese da doença de Alzheimer. Alguns metais divalentes como 

Fe+2, Zn+2 e Mn+2, regulam a interação entre a membrana lipídica de células 

neuronais e o Aβ-peptídeo, principal constituinte de placas senis em células 

neuronais nesta doença. Polimorfismos que alterem a expressão da proteína Nramp1 

podem levar a variações na eficiência do transporte desses metais, e 

conseqüentemente alterar a deposição do Aβ-peptídeo nos neurônios (Jamieson et 

al, 2004). 

NRAMP1, o gene humano homólogo do nramp1 murino, localizado no 

cromossomo 2 região q 35, foi clonado e mapeado, revelando um alto grau de 

conservação na seqüência nucleotídica primária, sugerindo que seus produtos 

gênicos tem funções similares (Vidal et al, 1993). O gene NRAMP1 humano 

apresenta 15 éxons e expressa uma proteína com 550 aminoácidos e peso molecular 

de 59.9 kDa,  com 92% de similaridade com nramp1 (Blackwell et al, 1995).  
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Além de transporte de íons divalentes, a proteína nramp1 parece estar 

envolvida em indução da expressão de IFNγ, na produção de quimocina KC, TNF-α, 

IL-1β, iNOS, e expressão de moléculas do MHC de classe II, sendo estas funções 

importantes para a resistência de macrófagos a patógenos intracelulares (Blackwell, 

1996, Blackwell & Searle, 1999). 

A associação do gene NRAMP1 com doenças infecciosas foi demonstrada 

em um estudo caso-controle realizado em uma população africana de Gâmbia, em 

que se comparou a freqüência de alelos de diversos polimorfismos desse gene, e 

verificou–se dois sítios polimórficos em 3’- UTR, altamente representados nos 

pacientes com tuberculose (Bellamy et al, 1998). Outro estudo envolvendo famílias do 

sul do Vietnã mostrou associação entre polimorfismo no gene NRAMP1 e 

suscetibilidade à hanseníase (Abel et al, 1998).  

Foi identificado um polimorfismo na região promotora do gene NRAMP1, 

que consiste em um microssatélite com repetições de dinucleotídeos, formando Z-

DNA. Foram identificados 4 alelos, sendo os alelos 1 e 4 raros na população e os 

alelos 2 e 3 mais freqüentes. Os alelos 2 e 3, estimulados por LPS, mostraram 

redução e aumento na expressão, respectivamente. Os resultados levaram a hipótese 

de que a elevada expressão do alelo 3, pode causar uma hiperatividade de 

macrófagos e conseqüente associação funcional com a suscetibilidade às doenças 

auto-imunes, enquanto que o baixo nível de expressão do alelo 2 pode contribuir para 

a suscetibilidade às doenças infecciosas. O alelo 2 promoveria portanto proteção 

contra doenças auto-imunes e o alelo 3 contra doenças infecciosas (Searle & 

Blackwell, 1999). Este polimorfismo foi analisado em relação à progressão da fibrose 

em pacientes com hepatite C crônica onde foi visto que o alelo 2 em homozigose 

exercia um efeito protetor contra a cirrose, enquanto a presença do alelo 3 foi 



Introdução 34

associada a progressão da doença ao estágio de cirrose (Romero-Gómez et al, 

2004). 

Uma mutação na região promotora do gene NRAMP1, onde ocorre uma 

substituição de uma citosina por timina na posição –236 foi analisada em 64 

pacientes de uma comunidade com alto índice de tuberculose. Foram identificados 

dois alelos, denominados a (C) e b (T), sendo o primeiro mais freqüente naquela 

população (Lewis et al, 1996). Este ponto de mutação na posição –236 foi analisado 

na população da área endêmica para leishmaniose visceral em Natal-RN e o alelo T 

foi significativamente mais transmitido para filhos com a doença (Braz, 2002). 

Associação deste mesmo gene, atualmente denominado SLC11A1, foi mostrada em 

população suscetível à leishmaniose visceral no Sudão (Mohamed et al, 2004).  

O papel do polimorfismo do gene NRAMP1 em doenças autoimunes foi 

sugerido em estudo sobre a análise genética de dois microssatélites deste gene, em 

um grupo de pacientes com artrite reumatóide (John et al, 1997). Estudo realizado por 

Sanjeevi et al (2000) indicou o alelo 3 do microssatélite formador de Z-DNA associado 

a um risco aumentado de artrite reumatóide juvenil, enquanto que o alelo 2 conferiu 

proteção. Alelos deste microssatélite formador de Z-DNA foram associados com 

cirrose biliar primária, diabetes melitus tipo 1, doença de Crohn e esclerose múltipla 

(Graham et al, 2000; Esposito et al, 1998; Hofmeister et al, 1997; Kotze et al, 2001). A 

associação negativa do alelo 2 deste microssatélite com diabetes tipo 1 sugere que 

uma baixa atividade do sistema imune em indivíduos portadores desse alelo, poderia 

proteger contra doença autoimune (Nishino et al, 2005). 

Os macrófagos estão envolvidos na produção de mediadores  da 

inflamação que levam à destruição tecidual de ossos e cartilagens articulares na 

artrite reumatóide. A produção de quimiocinas como, por exemplo, a proteína MIP-1 
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α, que tem uma função importante no recrutamento de macrófagos e linfocitos T, tem 

sua expressão aumentada em fluidos sinoviais obtidos de pacientes com AR 

(Hanyuda et al, 2003). Outra evidência da participação de macrófagos no processo 

inflamatório da AR foi demostrada com o tratamento com drogas anti-reumáticas que 

induzem a remissão da doença, onde verificou-se uma redução na população de 

macrófagos na cavidade sinovial de pacientes tratados com esses medicamentos 

(Smith et al, 2001). Desta forma, o gene NRAMP1, expresso exclusivamente em 

macrófagos, é um forte candidato à suscetibilidade/resistência a AR. 

 A análise de 9 sequências variantes localizadas em diferentes regiões do 

gene, demonstrou que uma variação na posição 543 no exon 15 (acido aspártico/ 

asparagina) e uma deleção TGTG na região 3’-UTR podem conferir proteção ao 

desenvolvimento de AR (Singal et al, 2000). Yen et al (2005) demonstraram alelos do 

gene NRAMP1 associados com a suscetibilidade a AR e outro alelo que previne o 

desenvolvimento desta autoimunidade.  

Diante do grande número de evidências que sugerem a associação entre 

fatores genéticos com doenças autoimunes e infecciosas, a elevada incidência de 

LES no RN e a disponibilidade de pacientes de LES e AR que procuram assistência 

médica no Hospital Universitário “Onofre Lopes”, foi proposto este estudo com a 

finalidade de avaliar a influência do polimorfismo -236 (C/T) da região promotora do 

gene NRAMP1, no desenvolvimento das doenças autoimunes LES e AR. 
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2- OBJETIVOS: 

 

• Avaliar demográfica clinica e laboratorialmente a população estudada; 

• Analisar o polimorfismo no ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 

• Verificar a associação entre o polimorfismo em -236 do gene SLC11A1 

e doenças autoimunes LES e AR; 

• Investigar a associação entre genótipos /alelos deste polimorfismo e 

manifestações clínicas/laboratoriais do LES e AR. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
 3.1. DESENHO DE ESTUDO 

 

Este é um estudo do tipo caso-controle onde os casos foram pacientes com 

LES e AR e os controles indivíduos saudáveis, os quais não apresentavam doenças 

autoimunes ou infecciosas. 

Pacientes atendidos no ambulatório ou internados na enfermaria do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) durante o período de novembro de 2003 a 

dezembro de 2005, foram avaliados por médicos reumatologistas e diagnosticados 

clínica e laboratorialmente para as doenças autoimunes artrite reumatóide (n=37) e 

lupus eritematoso sistêmico (n=96) para serem arrolados no estudo. Os pacientes 

responderam a um questionário referente aos dados pessoais, da avaliação clínica, e 

laboratorial, no momento da coleta (anexos 1 e 2). 

Indivíduos controles considerados saudáveis (n=202), foram convidados a 

participar deste estudo. Indivíduos com idade superior a 50 anos foram 

preferencialmente escolhidos para participar do grupo controle, pelo fato de que nesta 

idade é mínima a possibilidade do aparecimento das doenças autoimunes, visto que 

estas se iniciam geralmente entre a adolescência e meia idade. Esses indivíduos 

responderam a um questionário no momento da coleta contendo informações 

pessoais e de saúde (anexo 3).  
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3.2. AMOSTRA BIOLÓGICA 

 

Foi coletada uma amostra de 10 à 20mL de sangue periférico, em tubos 

com anticoagulante EDTA, para extração do DNA e em tubos sem anticoagulante, 

para separação de soro.   

 

3.3. AVALIAÇÃO ÉTICA 
 

 
O presente protocolo foi submetido à avaliação e aprovado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), pelo parecer N0 1504/2003. Todos os 

participantes (pacientes e controles) assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) concordando com a utilização e armazenamento do material 

biológico coletado para fins de pesquisa (anexo 4 e 5). 

 

3.4. AVALIAÇÃO CLÍNICA E DADOS DEMOGRÁFICOS: 

 

Os pacientes com LES e AR foram avaliados com relação aos dados 

demográficos e clínicos através de uma ficha clínica. No HUOL, os pacientes foram 

entrevistados para coleta dos dados demográficos que incluíram endereço, idade, 

sexo, cor da pele, profissão, renda familiar e outros e foram avaliados clinicamente 

por médicos reumatologistas.  

 As manifestações clínicas avaliadas nos pacientes com LES foram 

aquelas referentes ao critério de classificação do American College of Reumathology 

(ACR) (Tan et al., 1982; Hockberg, 1997). Dentre as manifestações clínicas, foram 
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avaliados o compromentimento renal, cutâneo, articular, hematológico, de serosas e 

de sistema nervoso central. Além disso, os pacientes foram interrogados sobre a 

ocorrência ou não de infecções anteriores no curso da doença e sobre tratamento 

com antimaláricos e ciclofosfamida. 

 Os pacientes com AR foram avaliados clinicamente através da avaliação 

de Classe funcional de Steinbrocker (Hochberg et al, 1992), que avalia a capacidade 

de realizar determinados movimentos articulares, e aplicado o Health Assesment 

Questionnaire (HAQ) onde é analisada a atividade de doença (Ferraz et al, 1989). 

 Também foi avaliada a presença de manifestações extra-articulares, 

onde informações como presença de nódulos subcutâneos, fibrose pulmonar, 

síndrome de Sjogreen secundária e vasculite, e ocorrência de infecções secundárias 

no curso da doença, foram pesquisados nos prontuários hospitalar. 

 

3.5. TESTES LABORATORIAIS 

 

 O exame laboratorial utilizado para diagnóstico do LES foi a pesquisa do 

fator anti-núcleo (FAN).  Foi também realizada, pesquisa de outros anticorpos como 

anti-cardiolipina, anti-Sm e anti-dsDNA, além de exames complementares como 

hemograma, sumário de urina, dosagens bioquímicas para avaliação da função renal, 

VDRL, Proteína C-reativa e teste de Coombs. Para o diagnóstico laboratorial da AR 

foi utilizada a pesquisa do fator reumatóide. Esses exames laboratoriais, com 

exceção da pesquisa de fator reumatóide, foram realizados no laboratório do HUOL e 

outros e os resultados coletados do prontuário hospitalar. 

 

 



Introdução 40

3.5.1. FATOR REUMATÓIDE 

 

Cerca de 5-10mL de sangue, foi coletado em tubo sem anticoagulante e 

após retração do coágulo, foi centrifugado a 1200g, temperatura de 25°C, durante 

dez minutos, para extração de soro. O soro foi separado e armazenado em tubos de 

microcentrífuga a -20°C para posterior realização da pesquisa do fator reumatóide.  A 

reação de aglutinação indireta foi realizada adicionando-se em lâmina 50µL da 

suspensão de partículas do látex adsorvidas com gamaglobulina humana e 50 µL do 

soro do paciente. O resultado positivo foi observado através da aglutinação das 

partículas de látex, visível após dois minutos de homogeneização.  

 

 3.6. EXTRAÇÃO DE DNA 

 

A extração de DNA genômico de células brancas do sangue periférico foi 

realizada conforme descrito por Grimberg et al (1989). Uma amostra de 10mL sangue 

periférico coletado em EDTA foi acrescido de “Solução de lise de hemácias” (NH4 Cl 

1,3 mM/ NH4 CO3 88,5mM), homogeneizado a temperatura ambiente, incubou-se 

durante 30 minutos em banho de gelo e posteriormente centrifugou-se a 2000g, 5°C, 

durante 15 minutos.  O sobrenadante contendo as hemácias lisadas foi desprezado e 

ao sedimento contendo os leucócitos foi adicionado “Solução de lise de células 

brancas” (TRIS 0,2M; EDTA 100mM/ SDS 1%), ressuspendendo-se com pipeta. Para 

precipitação de proteínas contaminantes do DNA, foi acrescentado acetato de amônio 

5M, homogeneizado e centrifugado a 2000g, 25°C durante 30 minutos.O 

sobrenadante foi decantado em tubo estéril e o DNA contido no sobrenadante foi 

precipitado com álcool isopropílico e transferido para tubo de microcentrífuga, e 
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lavado com etanol 70%. Após secagem em fluxo laminar, o DNA foi solubilizado em 

água Milli-q estéril para estocagem a -20°C. O DNA da amostra estoque foi 

quantificado através da absorção em 260nm, diluído para 20ng/µL e armazenado a 

4°C.  

 

3.7. AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO DE BASE ÚNICA A -236 DO GENE 

SLC11A1  

 

Alelos do ponto de mutação C/T na posição –236 do promotor do gene 

SLC11A1, foram analisados por SSCP-PCR (Orita et al, 1989). As amostras foram 

amplificadas por PCR e analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida de alta 

resolução (MDE), em condições não desnaturantes. 

 

3.7.1. REAÇÃO DA POLIMERASE EM CADEIA (PCR) 

 

A amplificação das amostras por PCR foi feita utilizando-se como molde de 

DNA genômico na concentração de 20ng/µL e uma mistura composta de água, 

tampão 10X (Tris-HCl 100mM,  KCl 500 mM, MgCl2 15 mM pH, 8,3), 

oligonucleotídeos 20µM (5'-CTTGCGTATTCATGTCAAT-3' e 5'-

GAGGACATGAAGACTCGCA-3'), dNTPs 12,5mM e Taq polimerase recombinante 

5U/ml. As amostras de DNA foram amplificadas sob as condições de desnaturação 

inicial a 940C por 3 minutos; 35 ciclos de desnaturação (940C, 30 segundos), 

anelamento (550C, 30 segundos) e extensão (720C, 30 segundos); seguindo-se 

extensão final (720C, 4 minutos).  
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3.7.2. ELETROFORESE  

 

O gel de poliacrilamida MDE foi preparado sob aquecimento e agitação branda, 

adicionando–se água miliQ, gel MDE 2X, tampão TBE 5X, glicerol 99%, HEPES 1M, 

APS 10% e Temed. Em seguida o gel foi decantado em placas utilizadas para 

sequenciamento e deixado polimerizar durante 18h. Amostras de 1µl do produto da 

PCR foram adicionadas a 10µl de tampão (formamida 95%; NaOH 10 mM; azul de 

bromofenol 0,25%; xileno cianol 0,25%) e a mistura foi desnaturada a 940 C em banho 

seco, por 3 minutos. Quatro microlitros de cada amostra foram aplicados no gel MDE 

e submetidos à corrida eletroforética a 20W, por 7 horas, em sistema para 

sequenciamento, composto de cuba modelo S2 e fonte de alta voltagem. 

Para visualizar os fragmentos de DNA foi realizada a fixação em etanol 

10%, por 8 minutos, sob agitação, seguida da oxidação em ácido nítrico 1%, por 3 

minutos. Após a oxidação realizou-se uma lavagem em água destilada. A revelação 

dos fragmentos foi feita utilizando uma solução de nitrato de prata 0,1% e formaldeído 

0,06%, por 20 minutos, sob agitação, seguida de uma lavagem em água destilada 

para a retirada do excesso de nitrato de prata e adição de solução de carbonato de 

sódio 3% e formaldeído 0,06%, a 40C sob agitação por 6 minutos, para visualização 

dos fragmentos. A reação foi interrompida em solução de ácido acético 10%, por 2 

minutos, seguida de lavagem em água destilada e secagem do gel para posterior 

visualização e classificação dos genótipos. 
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3.8. LISTA DE REAGENTES E MATERIAIS 
 
 
 
Acetato de Amônio –Fisher –NY - USA. 
 
Àcido acético glacial – Merck - Darmstadt, Germany 
 
Acido bórico – Fisher – NY - USA 
 
Azul de bromofenol - Fisher – New jersey – EUA 
 
Bicarbonato de Amônio – Reagen (Quimibrás Indústrias Químicas SA)-Rio de  
Janeiro-RJ/Brasil 
 
Carbonato de sódio - Fisher – New jersey – EUA 
 
Cloreto de amônio – Fisher – New Jersey-EUA. 
 
dNTPs – Invitrogen 
 
EDTA –Sigma –Steinheim, Germany  
 
Etanol PA - Merck – Germany 
 
Formaldeído 37% - Fisher – New jersey – EUA 
 
Formamida – Boehringer Manheinm – IN –EUA 
 
Gel MDE – Fisher –New Gersey –EUA. 
 
Glicerol 99% Boehringer Mannheinm 
 
Hepes 1M Buffer Solution – Gibco BRL –USA 
 
Hidróxido de sódio (NaOH) – Reagen –Rio de Janeiro 
 
Isopropanol PA –Merck –Darmstadt – Germany 
 
Nitrato de prata - Fisher – New jersey – EUA 
 
Perssulfato de amônio – Fisher – New jersey – EUA 
 
Primers – invitrogen 
 
Reumatest  – Doles reagentes e equipamentos para laboratório LTDA – GO- Brasil. 
 
SDS –Fisher – New Jersey –EUA. 
 
Seringas descartáveis p/ 20mL - BD ind. cirúrgica –Juiz de fora-MG/Brasil 
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Tampão 10X  - Invitrogen  
 
Taq DNA polimerase recombinante - Gibco BR Life technologies, Grand Island, NY, 
EUA. 
 
TEMED – Sigma –Steinheim – Germany 
 
TRIS- Fisher –New Jersey –EUA  
 
Tubos para coleta de sangue com EDTA-K3 vacuttainer –BD ind. cirúrgica –Juiz de 
fora-MG/Brasil 
 
Tubos para coleta de sangue sem anticoagulante vacuttainer –BD ind. cirúrgica –Juiz 
de fora-MG/Brasil 
 
Xileno cianol - Fisher – New jersey – EUA 
 
 
3.9. LISTA DE EQUIPAMENTOS 
 
 
Centrífuga – GS-6R Centrifugue (Beckman) 
 
Espectrofotrômetro  - Ultrospac 1100 pro (Amersham pharmacia biotech) 
 
Fluxo laminar – Sterilgard (The Baker Company). 
 
Fonte para eletroforese de alta voltagem modelo 200/2.0 (Bio-Rad Laboratories)  
 
Mili-Q – Mili-Q plus (Milipore) 
 
Termociclador – PT -100 TM (MJ research, Inc) 
 
Vortex –vortex genie 2 (Fisher) 
 

 

3.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Para a análise estatística foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson com 

nível de significância de p < 0,05. 
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4. RESULTADOS 
 

 
4.1. Caracterização da população arrolada no estudo 

Foram arrolados 335 indivíduos no estudo, dos quais 96 pacientes com 

LES, 37 pacientes com AR e 202 indivíduos sem doença, como grupo controle. Os 

pacientes foram avaliados quanto aos dados demográficos, complicações clínicas e 

dados laboratoriais necessários ao diagnóstico de LES ou AR. Os pacientes de LES 

(n=94), AR (n=37) e controles (n=200) foram genotipados no ponto de mutação -236 

da região promotora do gene SLC11A1. 

 

4.1.1. Caracterização demográfica da população com LES de acordo com o sexo 

A distribuição da população com LES quanto ao sexo foi heterogênea, 

com 94,8% (n=91/96) de indivíduos do sexo feminino e 5,2% (n=5/96) masculino, com 

uma razão de 1:18,2 homens em relação às mulheres com LES. No grupo controle a 

distribuição foi mais homogênea, sendo 57,4% (n=116/202) do sexo feminino e 42,6% 

(n=86/202) do sexo masculino, na razão de 1:1,3 homem/ mulher. A análise de qui-

quadrado (χ2 = 42,8330 P<0,001 gl=1) demonstrou que a freqüência de indivíduos do 

sexo feminino com LES foi significativamente maior que do sexo masculino (tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição dos pacientes com LES e controles de acordo com o sexo.  

                             Sexo  
 
Fenótipo  

Feminino 
N (%) 

 
Masculino 

N(%) 

          Total 

 
LES 

 
          91(94,8) 

 
        5(5,2) 

 
         96(100) 

 
CONTROLES 

 
         116(57,6) 

 
        86(42,4) 

 
         202(100) 

 
TOTAL 

 
          207(69,5) 

 
        91(30,5) 

 
          298(100) 

χ2 = 42,8330, p<0,001, gl=1 
 

 

4.1.2. Caracterização demográfica da população com LES de acordo com cor da 

pele 

 

O LES ocorre em todas as raças, no entanto, outros estudos mostraram 

que a doença é mais freqüente em pretos que em brancos. A incidência nos EUA é 

de 27,5/milhão em mulheres brancas e 75,4/milhão em mulheres pretas (Bonfá, 

2006). Neste trabalho, 48,9% (47/96) dos pacientes com LES eram brancos; 44,8% 

(43/96) pardos; 2,1% (2/96) pretos e 4,2% (4/96) não referiram a cor da pele (figura 

3). 
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Figura 3: Distribuição dos pacientes com LES de acordo com a cor da pele. 

 

4.1.3. Caracterização demográfica da população com LES de acordo com idade 

 

O LES foi detectado principalmente em mulheres em idade fértil, entre 15 

e 50 anos, com maior incidência próxima aos 30 anos. Porém crianças e adultos em 

idade madura podem ser afetados. Neste trabalho a idade média e o desvio padrão 

dos pacientes com LES foram de 33 ± 9,94 anos, sendo que 88,3% (83/94) dos 

pacientes tinham entre 15 e 45 anos de idade. O percentual de pacientes nas faixas 

etárias de 15 a 30 anos, foi de 44,7%, semelhante ao percentual na faixa etária entre 

31 e 45 anos (43,62%). Apenas 11,7% dos pacientes tinham entre 46 e 60 anos e 

nenhum indivíduo apresentou idade superior a 60 anos (figura 4). 
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Figura 4: Distribuição dos pacientes com LES de acordo com a idade. 

 

A figura 5 mostra a distribuição dos pacientes com LES de acordo com a 

idade de início da doença. A idade média de início do LES na população estudada foi 

de 27,9 anos com desvio padrão de ±9,033. Na maioria dos indivíduos (47/86), a 

doença iniciou-se entre 12 e 27 anos (54,6%). Em 44,2% (38/86) dos pacientes, a 

idade de início do LES ocorreu entre 28 e 44 anos. Apenas em 1,2% (1/86) dos 

indivíduos, a doença teve início após os 44 anos (figura 5).  

 

N=42 
N=41 

N=11 

N=0 
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Figura 5: Distribuição dos pacientes com LES de acordo com a idade de início da 

doença. 

 

4.1.4. Caracterização demográfica da população com AR de acordo com o sexo 

 

AR é uma doença autoimune que também se apresenta com maior 

incidência em mulheres. Neste trabalho, a distribuição dos pacientes com AR quanto 

ao sexo foi heterogênea com 91,7%(n=33/37) de indivíduos pertencentes ao sexo 

feminino e 8,3%(n=3/37) ao sexo masculino, sendo a proporção de 1:11 de homens 

para mulheres com AR (tabela 2). Quando comparado com a distribuição dos 

indivíduos controles, verificou-se que a freqüência de pacientes com AR do sexo 

N=47 

N=38 

N=1 
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feminino, assim como com LES, foi significativamente maior que do sexo masculino 

(χ2 = 15,3019, p< 0,001, gl=1). 

 

Tabela 2: Distribuição dos pacientes com AR e indivíduos controle de acordo com o 

sexo. 

                           Sexo 
Fenótipo 

Feminino 
N (%) 

Masculino 
N(%) 

             Total 

AR        33 (91,7)            3(8,3)         36(100) 

CONTROLES       116(57,6)          86(42,4)        202(100) 

TOTAL       149(62,6)          89(37,4)         238(100) 

P< 0,001 χ2 = 15,3019 gl=1 

 

4.1.5. Caracterização demográfica da população com AR de acordo com cor da 

pele  

 

Com relação à cor da pele dos pacientes com AR, 67,6% (25/37) dos 

indivíduos eram pardos; 21,6%(8/37) brancos; 5,4%(2/37) pretos e  5,4% (2/37) não 

informaram a cor da pele (figura 6). 
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Figura 6: Distribuição de pacientes com AR de acordo com a cor da pele. 

 

4.1.6. Caracterização demográfica da população com AR de acordo com a idade 

 

A idade média e o desvio padrão dos pacientes com AR foram de 43,3 ± 

12,8 anos. O maior número de indivíduos com AR foi encontrado entre 31 e 60 anos 

de idade, com uma freqüência de 77,1% (17/35), sendo a freqüência de 37,1% 

(13/35) entre 31 e 45 anos e 40% (14/35), entre 46 e 60 anos. A freqüência de AR na 

faixa etária entre 15 e 30 anos foi de apenas 14,3% (5/35) e de 8,6% (3/35) acima de 

61 anos (figura 7). 
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Figura 7: Distribuição dos pacientes com AR de acordo com a idade. 

A artrite reumatóide é mais comum em indivíduos na idade adulta (acima 

de 30 anos) podendo também acometer crianças e idosos, e inicia-se mais 

frequentemente entre 30 e 50 anos de idade. A idade média de início da AR na 

população estudada foi de 34,6 anos, com desvio padrão de ±11,8. A distribuição dos 

pacientes com AR, em relação à idade de início da doença mostrou uma maior 

porcentagem,  42,5% (14/33) de indivíduos na faixa etária entre 28 e 44 anos, 33,3% 

(11/33) na faixa etária entre 12 e 27 anos e 24,2% (8/33) acima de 44 anos (figura 8).  

 

N=5 

N=13 
N=14 

N=3 
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Figura 8: Distribuição dos pacientes com AR de acordo com a idade de início da 

doença. 

 

4.2. Distribuição geográfica da população estudada com LES e AR residente no 

Rio Grande do Norte. 

 

As figuras 9 e 10 mostram, respectivamente, a distribuição dos indivíduos 

arrolados no estudo com LES e AR no estado do Rio Grande do Norte. A maioria dos 

pacientes com LES, 50,6% (45/89) e com AR, 67,7% (21/31) é residente em Natal.  

 

N=11 

N=14 

N=8 
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Figura 9: Distribuição de pacientes com LES no RN 

 

Figura10: Distribuição de pacientes com AR no RN 
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4.3. Estudo Imunogenético 

 

4.3.1.Genotipagem do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 em pacientes 

com LES, AR e controles. 

 

A análise de alelos e de genótipos do ponto de mutação -236 do gene 

SLC11A1 foi realizada em 94 pacientes com LES, 37 com AR, e 200 indivíduos 

controles. Esta análise genotípica foi feita utilizando-se a técnica SSCP (Polimorfismo 

de conformação de fita simples). Esta técnica utiliza um gel de poliacrilamida MDE 

para sequenciamento, que separa as fitas de DNA por diferença de conformação 

resultante da mudança de uma base nitrogenada. Pode-se então visualizar no gel de 

MDE a conformação da fita simples de DNA, observando-se a presença de dois 

fragmentos de DNA em indivíduos homozigotos e quatro fragmentos naqueles 

heterozigotos (figura 11). 

A frequência dos alelos do ponto de mutação -236 nos pacientes com LES 

e controles é mostrado na tabela 3. As freqüências do alelo 1 nos pacientes com LES 

e controles foram 27,1% e 32,5%, respectivamente. O alelo 2 foi encontrado nos 

pacientes com LES e controles na freqüência de 72,9% e 67,5%, respectivamente. A 

análise por qui-quadrado indicou uma distribuição homogênea dos dois alelos em 

pacientes e controles (χ2 = 1,7324, p= 0,20, ,gl=1). Os alelos 1 e 2 correspondem, 

respectivamente, aos nucleotídeos T e C. 
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Figura 11: Eletroforese em gel de MDE, mostrando os genótipos do ponto de mutação 

-236pb da região promotora do gene SLC11A1. 

 

Tabela 3.: Freqüência de alelos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 em 

pacientes com LES e grupo controle. 

χ2 = 1,7324, P= 0,20, gl=1 

 

                      Alelo 
Fenótipo 

            1 
          N (%) 

            2 
          N(%) 

        Total 

LES     51(27,1)        137(72,9)     188 (100) 

CONTROLES     130(32,5)        270(67,5)     400(100) 

TOTAL     181(30,8)       407(69,2)     588(100) 

1,1 1,2 2,2 

_ 

+ 
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A análise da freqüência dos genótipos do ponto de mutação -236 nos 

pacientes com LES e controles, indicou um menor percentual do genótipo 1,1, 

respectivamente 6,4% e 8,5%, em pacientes e controles. A freqüência do genótipo 

1,2 foi de 41,5% e 48%, respectivamente, em pacientes e controles e a do genótipo 

2,2, foi 52,1% e 43,5%, respectivamente em pacientes e controles (Tabela 4). A 

análise por qui-quadrado indicou uma distribuição homogênea dos genótipos em 

pacientes com LES e controles (χ2 = 1,985610, p=0,37054, gl=2). 

 

Tabela 4: Freqüência de genótipos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 em 

pacientes com LES e controles. 

                        GENÓTIPO 
FENÓTIPO 

1,1 
N(%) 

1,2 
N(%) 

2,2 
N(%) 

TOTAL 
N(%) 

LES 6 (6,4) 39 (41,5) 49 (52,1) 94 (100) 

CONTROLES 17(8,5) 96 (48,0) 87(43,5) 200 (100) 

TOTAL 23 (7,8) 135 (45,9) 136 (46,3) 294 (100) 

χ2 = 1,985610, p=0,37054, gl=2 

 

A distribuição dos alelos 1 e 2 do ponto de mutação – 236 em pacientes 

com AR e controles é mostrada na tabela 5. A freqüência do alelo 1 foi 24,3% e 

32,5%, respectivamente, em pacientes e controles e do alelo 2 foi 75,7% e 67,5%, 

respectivamente, em pacientes com AR e controles. A distribuição dos alelos do 
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ponto de mutação em pacientes com AR e indivíduos controles não apresentou 

diferença significativa (χ2 =1,9437, p= 0,20, gl=1). 

 

Tabela 5: Freqüência de alelos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 em 

pacientes com AR e controles. 

                      ALELO 
FENÓTIPO 

1 
N (%) 

2 
N(%) 

TOTAL 

AR 18 (24,3) 56 (75,7) 74 (100) 

CONTROLES 130 (32,5) 270 (67,5) 400 (100) 

TOTAL 148 (31,2) 326 (68,8) 474 (100) 

P= 0,20, χ2 = 1,9437 ,gl=1 

 

O genótipo homozigoto 1,1 foi o de menor freqüência, respectivamente 

8,1% e 8,5%, em pacientes com AR e controles. O genótipo heterozigoto 1,2 foi 

encontrado com a freqüência de 32,4% e 48%, respectivamente, em pacientes e 

controles e as freqüências do genótipo 2,2 foi de 59,5% e 43,5%, respectivamente, 

em pacientes e controles (tabela 6). Não foi encontrada diferença estatística nas 

freqüências dos genótipos do ponto de mutação -236 de pacientes com AR e 

indivíduos controles (χ2 = 3,3954, p= 0,1831, gl=2). 
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Tabela 6: Freqüência de genótipos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 em 

pacientes com AR e controles. 

                            GENÓTIPO 
 
FENÓTIPO 1,1 

N(%) 
1,2 

N(%) 
2,2 

N(%) 

TOTAL 
N(%) 

AR 3(8,1) 12(32,4) 22(59,5) 37 (100) 

CONTROLES 17(8,5) 96(48,0) 87(43,5) 200(100) 

TOTAL 20(8,4) 108(45,6) 109(46,0) 237(100) 

χ2 = 3,3954,p= 0,1831, gl=2 

 

4.3.2. Complicações clínicas em pacientes com LES e relação com 

alelos/genótipos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 

 

  As manifestações clínicas mais freqüentes nos indivíduos com LES, 

foram do tipo cutânea (87%) e articular (84,9%). Um número considerável de 

indivíduos também apresentou comprometimento hematológico (60,9%) e renal 

(54,4%). Outras complicações como comprometimento de serosas (26,1%) e sistema 

nervoso central (7,6%) também foram detectadas em nosso estudo, porém em baixa 

freqüência. 

 As duas manifestações cutâneas mais comumente encontradas foram a 

fotossensibilidade (70,2%) e rash malar (54,3%). Alguns indivíduos apresentaram 

ainda lupus discóide (20,7%) e ulceras orais (10,9%). Com relação ao 

comprometimento de serosas, a pericardite (18,5%) apresentou-se mais freqüente em 



Introdução 60

relação à pleurite (13%). Poucos pacientes apresentaram desordens do SNC como 

psicose (5,4%) e convulsões (5,4%). Não foi encontrada associação significativa entre 

alelos e/ou genótipos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 e as diversas 

complicações clínicas detectadas nos pacientes com LES (tabela 8). 

 

4.3.3. Manifestações extra-articulares em pacientes com AR e relação com os 

alelos/genótipos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1. 

 Dos indivíduos com AR arrolados neste estudo, 27% (10/37) 

apresentaram manifestações extra-articulares como nódulos reumatóides (13,5%), 

fibrose pulmonar (2,7%), Síndrome de Sjogreen (2,7%) e vasculites (8,1%). Nenhuma 

dessas manifestações apresentou associação significativa com genótipo e/ou alelo do 

ponto de mutação -236 do gene SLC11A1(tabela 7).  

Tabela 7: Manifestações extra-articulares e relação com alelos/genótipos do ponto de 

mutação -236 do gene SLC11A1 em pacientes com AR. 

Número de indivíduos Genótipos Alelos Manifestações 
extra 
articulares Positivos 

N(%) 
Pesquisados

N(%) 
1,1 

N(%)
1,2 

N(%)
2,2 

N(%) P 1 
N(%) 

2 
N(%)

P 
 

Nódulo 
reumatóide 5(13,5) 37(100) 1(20) 0 4(80) 0,1926 2(20) 8(80) 0,7318

Fibrose 
pulmonar 1(2,7) 37(100) 0(0) 1(100) (0) 0,3428 1(50) 1(50) 0,3958

Síndrome 
de Sjogreen 1(2,7) 37(100) 0(0) 0(0) 1(100) 0,7044 0(0) 2(100) 0,4163

Vasculite 
 3(8,1) 37(100) 0(0) 0(0) 3(100) 0,3285 0(0) 6(100) 0,1474
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Tabela 8: Complicações clínicas e relação com alelos/genótipos do ponto de mutação 

-236 do gene SLC11A1 em pacientes com LES. 

 

  

 

 

Número de indivíduos           Genótipos          alelos Manifestação 
Clínica Positivo 

N(%) 
Pesquisado
N(%) 1,1 1,2 2,2 

P 1 
N(%) 

2 
N(%) 

p 

Cutânea 80(87) 92(100) 5(6,3) 33(41,2) 42(52,5) 0,7797 43(26,9) 117(73,1) 0,5098 

Rash malar 50(54,3) 92(100) 4(8) 17(34) 29(58) 0,2008 25(25) 75(75) 0,3689 

Fotossensibilidade 58(70,2) 92(100) 4(6,9) 21(36,2) 33(56,9) 0,2884 87(25) 29(75) 0,2821 

Lupus discóide 19(20,7) 92(100) 1(5,3) 5(26,3) 13(68,4) 0,2315 7(18,4) 31(81,6) 0,1506 

Ulceras orais 10(10,9) 92(100) 1(10) 3(30) 6(60) 0,6740 5(25) 15(75) 0,7736 

Articular 78(84,9) 92(100) 5(6,4) 33(42,3) 40(51,3) 0,9928 43(27,6) 113(72,4) 0,9126 

Serosas 24 (26,1) 92(100) 0(0) 10(41,7) 14(58,3) 0,2929 10(20,8) 38(79,2) 0,2125 

Pleurite 12 (13) 92(100) 0(0) 7(58,3) 5(41,7) 0,3739 7(29,2) 17(70,8) 0,8649 

Pericardite 17(18,5) 92(100) 0(0) 6(35,3) 11(64,7) 0,3065 6(17,6) 28(82,4) 0,1462 

Renal 50(54,4) 92(100) 2(4) 22(44) 26(52) 0,5619 26(26) 74(74) 0,5701 

SNC 7(7,6) 92(100) 1(14,3) 2(28,6) 4(57,1) 0,5781 4 (28,6) 10 (71,4) 0,9407 

Psicose 5(5,4) 92(100) 1(20) 1(20) 3(60) 0,3361 3(40) 7(60) 0,8682 

Convulsão 5(5,4) 92(100) 1(20) 2(40) 2(40) 0,4477 4(30) 6(70) 0,3722 

Hematológica 56(60,9) 92(100) 5(8,9) 24(42,9) 27(48,2) 0,4700 34(30,4) 78(69,6) 0,3184 

Anemia hemolítica 
 6 (6,5) 92 (100) 0(0) 4(66,7) 2(33,3) 0,4259 4(33,3) 8(66,7) 0,6530 

Leucopenia 38(41,3) 92(100) 4(10,5) 15(39,5) 19(50) 0,4196 23(30,3) 53(69,7) 0,5175 

Linfopenia 42(45,7) 92 (100) 3(7,2) 19(45,2) 20(47,6) 0,8288 25(29,8) 59(70,2) 0,5701 

Trombocitopenia 10 (10,9) 92(100) 3(30) 5(50) 2(70) 0,1191 9(45) 11(55) 0,0670 
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4.3.4.Testes laboratoriais em pacientes com LES e relação com alelos/genótipos 

do ponto de mutação -236. 

 A característica imunológica central em pacientes com LES é a 

produção de autoanticorpos dirigidos contra vários autoantígenos do núcleo, 

citoplasma e superfície celular, bem como contra IgG e fatores de coagulação. 

Anticorpos contra estruturas nucleares foram encontrados em 100% dos pacientes 

pesquisados pelo teste FAN.  A pesquisa de anticorpos Anti-Sm, dirigido contra 

ribonucleoproteína nuclear, foi realizada em poucos pacientes (n=10) e apresentou-se 

positiva em apenas 10%, enquanto que 50% dos pacientes apresentaram anticorpo 

Anti-dsDNA. A pesquisa de células LE foi positiva em 57,4% dos pacientes. O teste 

de Coombs para detectar autoanticorpos anti-hemácea, apresentou positividade de 

15,8%. Não foi evidenciada associação estatisticamente significativa entre genótipo 

e/ou alelo e presença de autoanticorpos (Tabela 9).  

Tabela 9: Testes laboratoriais e relação com alelos/genótipos do ponto de mutação -

236 do gene SLC11A1 em pacientes com LES.  

Número de indivíduos Genótipos com exames positivos                Alelos Exames  
Laboratoriais Positivos 

N(%) 
Pesquisados 

N(%) 
1,1 

N(%)
1,2 

N(%) 
2,2 

N(%) P 1 
N(%) 

2 
N(%) P 

FAN 75(100) 75(100) 6(8) 33(44) 36(48) 0,3065 45(30) 105(70) 0,1462

Anti-Sm 1(10) 10(100) 0(0) 1(100) 0(0) 0,7571 1(50) 1(50) 0,7780

Anti-DNAds 11(50) 22(100) 1(9,1) 4(36,4) 6(54,5) 0,9621 6(27,3) 16(72,7) 0,9971

Teste de 
Coombs 9(15,8) 57(100) 0(0) 5(55,6) 4(44,4) 0,8568 5(27,8) 13(72,2) 0,9778

Cels LE 31(57,4) 54(100) 2(6,5) 12(38,7) 17(54,8) 0,8553 16(25,8) 46(74,2) 0,8681
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4.4. Presença de FR e atividade de doença na AR 

   

 Caracteriza-se como tendo doença ativa, de acordo com os critérios da 

ACR, o paciente que apresentar 3 ou mais manifestações relativas à atividade de 

doença (item II da ficha clínica, anexo 2). Como a presença de fator reumatóide tem 

sido associado à pior prognóstico da AR, neste trabalho foi investigada  a correlação 

entre ambos.Dos pacientes com artrite reumatóide, 59,5% (22/37) apresentaram fator 

reumatóide positivo e 89,2% (33/37) tinham informações sobre atividade de doença. 

Entre os pacientes com doença ativa, 55,6% (10/18) foram positivos para fator 

reumatóide. A sorologia para fator reumatóide foi negativa em 60% (9/15) dos 

pacientes com doença inativa (tabela 10). Não foi encontrada uma relação estatística 

significativa entre atividade de doença e presença de fator reumatóide.  

 

Tabela 10: Relação entre Fator reumatóide e atividade de doença em pacientes com 

AR 

              Fator reumatóide Atividade 
de doença      Positivo 

        N(%) 
     Negativo 
        N(%) 

             Total 
              N(%) 

Ativa 10 (55,6) 8 (44,4) 18 (100) 

Inativa 6 (40) 9 (60) 15 (100) 

Total 16 (48,5) 17(51,5) 33 (100) 

χ2 = 0,792,p≤1,00, gl=1 
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5- DISCUSSÃO 

 

Um número crescente de indivíduos em todo o mundo tem sido afetado 

por doenças autoimunes. O mais recente estudo populacional, abrangendo um 

grande número de doenças autoimunes verificou a incidência e prevalência de 24 

tipos de autoimunidade nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. 

Cerca de 3% da população dos Estados Unidos apresentava uma das doenças 

pesquisadas. Entre as doenças autoimunes de maior prevalência nos Estados Unidos 

estão a artrite reumatóide (4ª maior prevalência) e o lupus eritematoso sistêmico (6ª 

maior prevalência), 860/100.000 e 23,8/100.000 respectivamente (Jacobson et al, 

1997). As incidências de AR e LES neste estudo foram respectivamente 

23,7/100.000/ano e 7,3/100.000/ano Um estudo realizado em Natal/RN mostrou a 

maior incidência de LES descrita na literatura, 8,7/100.000/ano (Vilar & Sato, 2002). 

Estudos indicam que a maioria dos indivíduos acometida por doenças 

autoimunes pertence ao sexo feminino (Kotzin, 1996). Dados semelhantes foram 

encontrados em nosso estudo em relação ao sexo e idade. O número de indivíduos 

do sexo feminino com as doenças autoimunes pesquisadas foi significativamente 

maior que do sexo masculino (p<0,001). Na população com LES, 94,8% (91/96) dos 

pacientes pertenciam ao sexo feminino e uma percentagem semelhante (91,7%), foi 

encontrada entre os pacientes com AR. Elevadas freqüências de pacientes do sexo 

feminino com AR e LES, respectivamente, 74,8% e 88,2% foram encontradas por 

outros autores (Jacobson et al, 1997). Os nossos resultados referentes à razão entre 

mulheres e homens com LES foi elevada, 18:1, em comparação à razão de 8:1 

mostrada por Kotzin (1996). 
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 A elevada razão de 8:1 entre o número de indivíduos afetados do sexo 

feminino em relação ao masculino, na faixa etária de 15 a 50 anos, assim como 

estudos em animais, sugerem um papel para o estrógeno na suscetibilidade ao LES, 

enquanto andrógenos podem ser protetores contra o desenvolvimento dessa 

autoimunidade (Kotzin, 1996). Estudos genéticos têm proposto que os hormônios 

sexuais têm contribuição no desenvolvimento de algumas dessas doenças. Um 

polimorfismo detectado no gene do receptor α de estrógeno (OR α) identificou 2 

alelos associados a uma forma de LES caracterizada por manifestações de pele, 

início tardio da doença e pouco comprometimento de órgãos (Johansson et al, 2005). 

Indivíduos do sexo feminino têm respostas imunes celular e humoral mais 

eficazes, o que as torna mais resistentes a algumas doenças infecciosas, em 

contrapartida, mais susceptíveis às doenças autoimunes (Bouman, 2005). Hormônios 

sexuais participam de processos como a maturação de linfócitos e síntese de 

algumas citocinas e anticorpos (Ackerman, 2006). Com relação às citocinas, IL6, 

IFNγ, IL-10 e TNFα encontram-se alteradas em indivíduos com LES e AR (Al-Janadi  

et al., 2006; Deon et al, 2000; Csiszár et al, 2000; Sung et al, 2006; Verweij & 

Huizinga,1998). Além disso, hormônios esteróides têm um papel importante na 

produção de algumas dessas citocinas ao nível de macrófagos, células Th1 e Th2. O 

aumento nas concentrações de IL-10, uma citocina do tipo Th2, e diminuição de IFNγ, 

citocina do tipo Th1, levou à exacerbação do LES  durante a gravidez, enquanto no 

período pós-parto os sintomas da doença diminuíram. Estes dados confirmam que o 

LES é uma doença dependente de citocinas do tipo Th2 (Cutolo,1998) e que a 

participação dos hormônios esteróides na patogênese do LES ocorreria 

provavelmente através do aumento dessas citocinas (Mok & Wong, 2001).   
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O estradiol parece aumentar o nível de citocinais produzidas por 

macrófagos como IL-1 e TNFα, enquanto a testosterona inibe a produção dessas 

mesmas citocinas (Cuttolo, 1998). Um estudo demonstrou que a 

deidroepiandosterona (DHEA), um hormônio esteróide que tem a propriedade de se 

converter em andrógenos como a testosterona, tem a capacidade de suprimir a IL-10 

em mulheres com LES, minimizando os efeitos de uma resposta celular do tipo th2, 

podendo trazer potenciais benefícios para o tratamento da doença (Chang et al, 

2004).  

Quanto à cor da pele referida pelos pacientes com LES a distribuição foi 

praticamente homogênea entre brancos (48,9%) e pardos (44,8%). Apenas 2% da 

população referiram a cor preta. Entre os pacientes com AR, a maioria referiu a cor 

parda (67,6%), 21% dos pacientes referiram cor branca e 5% cor preta. As 

freqüências de cor da pele entre os pacientes com AR foram semelhantes às 

encontradas na população norte-riograndense de acordo com o Censo realizado pelo 

IBGE-PNAD (2004). 

Nos Estados Unidos, o LES afeta mais mulheres pretas e segundo Bonfá 

e Borba Neto (2000) o LES acomete 1 pessoa da raça branca para cada 4 da raça 

negra. Embora pareça ser mais prevalente na raça negra, pode ocorrer em todas as 

etnias e regiões geográficas. 

Diferenças étnicas podem influenciar na suscetibilidade a algumas 

doenças infecciosas (Ibrahim et al, 1999; McQuillan et al, 2004) e também às 

doenças autoimunes como o LES (Salmon et al, 1996). Pacientes com LES foram 

avaliados quanto à freqüência e tipo de manifestacões clínicas, atividade de doença e 

dano orgânico em duas subpopulações hispânicas de origens étnicas diferentes. A 

atividade de doença e dano tecidual foram significativamente mais freqüentes em 
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populações originadas da América Central (Vilá, 2004).  No Brasil há uma dificuldade 

em classificar a população quanto à raça ou cor da pele, em virtude da grande 

diversidade étnica proveniente da miscigenação entre europeus, africanos e 

ameríndios no período colonial (Parra et al, 2002). Além da miscigenação que dificulta 

a análise da distribuição dos casos de LES e AR em relação à cor da pele, questões 

sociais como descriminação racial, podem induzir a uma auto-referência de cor que 

não corresponde à realidade. 

Com relação à idade, o LES atinge geralmente a faixa etária entre 15 e 50 

anos (Kotzin, 1996). Nosso estudo mostrou que em 54,6% dos pacientes com LES, o 

início da doença ocorreu entre 12 e 27 anos e a idade média de início foi 27,9 ± 9 

anos. Apenas um paciente desenvolveu LES após a idade de 44 anos.  O fato do LES 

afetar principalmente mulheres em idade fértil sugere o papel  dos hormônios 

esteróides no desenvolvimento do LES, conforme discutido acima (Cutollo, 1998). 

Nossos dados referentes à AR, indicam que o início desta doença ocorre 

um pouco mais tardiamente em relação ao LES. A idade média de inicio da doença 

foi 34,6 anos, com desvio padrão de ±11,8 e em 66,7% a doença teve início na faixa 

etária entre 28 e 62 anos. No entanto, as análises feitas neste trabalho referentes à 

AR apresentam a limitação relativa ao tamanho da amostragem. 

 Quanto à distribuição geográfica das doenças estudadas, verificou-se 

que a maioria dos casos de LES (50,6%) e AR (67,7%) estão concentrados em Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte. Acredita-se que isto se deve ao 

atendimento médico-hospitalar disponível, no Hospital Universitário “Onofre Lopes”, 

que é o centro de referência do estado para o diagnóstico e atendimento ambulatorial 

a essas doenças. Além disso, o número de indivíduos com doença em cada 

município pode ser proporcional à população do local. A elevada incidência de 



Introdução 68

doenças autoimunes em determinados locais sugere que o risco de autoimunidade é 

significativamente aumentado pelas condições ambientais. O envolvimento de fatores 

ambientais tem sido demonstrado na esclerose múltipla, que ocorre com maior 

incidência em regiões localizadas em elevadas latitudes (Willer & Ebers, 2000; 

Kalman & Lublin, 1999). No LES um fator ambiental importante é a alta incidência de 

raios ultravioleta (Vilar et al, 2003, Mok & Lau, 2003), assim como o estresse da 

“cidade grande” parece influenciar o desenvolvimento de doenças autoimunes. Neste 

contexto, um estudo comparando os níveis de citocinas entre pacientes com AR e 

LES, e indivíduos controles, mostrou que em situações de estresse agudo há um 

aumento de citocinas Th2, com proliferação e expansão de células B autorreativas, 

aumentando os níveis de auto-anticorpos e o risco de autoimunidade (Jacobs et al, 

2001).  

No entanto, não é compreendido como esses componentes ambientais 

interferem com a suscetibilidade a doenças autoimunes. A luz UV e outros agentes 

físico-químicos podem causar inflamação, induzir apoptose de queratinócitos e 

causar danos teciduais, expondo dessa maneira o auto-antígeno. Infecções também 

parecem atuar como fator ambiental, induzindo autoimunidade através do mimetismo 

molecular ou distúrbio imunorregulatório, desencadeado, por exemplo, pelo vírus 

Epstein-Barr (EBV). A presença de anticorpos para o EBV foi associada à 

suscetibilidade ao LES. No entanto, essa associação requer evidências diretas para 

explicar o impacto da infecção pelo EBV na ativação de células B e o 

desenvolvimento de LES (Harley & james, 1999, Mok & Lau, 2003).  

As manifestações clínicas no LES são variadas e caracterizam-se por 

acometer múltiplos órgãos (Hoffman, 2004). Alguns pacientes apresentam 
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predominantemente lesões cutâneas, enquanto outros, inflamações nas articulações 

e ainda comprometimento renal, cursando com nefrite severa (Kotzin et al, 1996). 

Neste estudo, as freqüências encontradas para as manifestações clínicas 

do LES, avaliadas de acordo com os critérios do American College Of Rheumatology 

(ACR) (Tan et al, 1982; Hockberg, 1997) corroboram com os dados da literatura 

(Costallat et al, 1995; Chahade et al, 1995). A alteração clínica mais freqüente foi a 

cutânea, presente em 87% dos indivíduos, seguida pelas manifestações articulares 

(84,9%), hematológicas (60,9%) e renais (54,4%). Freqüências elevadas de 

manifestações cutâneas e articulares também foram encontradas em estudos 

realizados com população de região temperada (Lindqvist et al, 2000). Entre as 

manifestações cutâneas as mais freqüentes foram a fotossensibilidade (70,2%) e rash 

malar (54,3%).  Já em trabalho recente realizado na Espanha, manifestações 

articulares foram as mais freqüentes, enquanto rash malar foi detectada em baixa 

freqüência (Gomes et al, 2006). 

Com relação à AR, seu curso clínico é bastante variável, podendo apresentar 

manifestações leves, moderadas ou destrutivas com deformidades articulares e 

incapacidade funcional importante. Manifestações extra-articulares também são um 

marcador de gravidade da doença. As manifestações extra-articulares analisadas 

neste trabalho são algumas das citadas pelo American College Of Rheumatology 

(ACR) para AR (Hochberg et al, 1992). Cerca de 27% (10/37) dos pacientes com AR 

apresentaram algum tipo de manifestação extra-articular com predomínio de nódulos 

reumatóides (13,5%). Resultados semelhantes foram verificados em trabalho 

realizado com pacientes do hospital universitário de Campinas-SP, em que 33,8% 

apresentaram manifestações extra-articulares e entre estas, nódulos reumatóides foi 

a manifestação mais freqüente (23,1%) (Bértolo, 2001).  
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Anticorpos antinucleares (AAN) estão presentes no soro de 95 a 99% dos 

pacientes com LES, podendo estar presente em outras doenças onde há desordem 

de tecidos conectivos (Hepburn & Charles, 2002). Testes para detecção de 

autoanticorpos devem ser realizados simultaneamente ao diagnóstico clínico do LES 

e AR. O teste laboratorial utilizado para verificar a presença de anticorpos 

antinucleares em pacientes com LES é a pesquisa de fator antinuclear ou FAN. A 

positividade do FAN nos pacientes com LES deste estudo foi de 100% (75/75), Outro 

teste laboratorial, como o anticorpo anti-ds DNA, é considerado um marcador para o 

diagnóstico de LES, sendo detectado em 50 a 70% dos casos em atividade. Nossos 

achados com relação aos autoanticorpos anti-ds DNA, corroboram com a literatura, 

com 50% dos pacientes positivos para este anticorpo. Diferentemente de outros auto-

anticorpos, seus títulos apresentam relação direta com a atividade da doença, 

principalmente quando há comprometimento renal (Mosca et al, 2006; Ravirajan et al, 

2001), sendo extremamente úteis para o acompanhamento da terapia e da evolução 

da doença. Em cerca de 30% dos casos, apesar das evidências clínicas e 

laboratoriais sugestivas de LES, o anticorpo anti-ds DNA pode não ser detectado. 

Acredita-se que, nesses casos, os auto-anticorpos estejam sob a forma de 

imunocomplexos.  

Em relação aos autoanticorpos pesquisados nos casos de AR, o fator 

reumatóide está presente em cerca de 50-90% dos casos de AR clássicos, alguns 

meses após o início da doença, e desse percentual, 17% em média apresentam-se 

negativos nas fases mais precoces da doença. Durante a fase ativa, são encontradas 

concentrações mais elevadas, que começam a decair à medida que o paciente evolui 

para a remissão clínica, mantendo-se positivo em níveis baixos e estáveis, e tornando 

a elevar-se nos períodos de reativação da doença (Halldórsdottir et al, 2000). No 
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presente trabalho, não foi verificada associação significativa entre presença de fator 

reumatóide e doença ativa, provavelmente pela amostra pequena de pacientes com 

AR. Porém os resultados indicam uma provável associação entre fator reumatóide e 

atividade de doença, pois em 55,6% dos pacientes com doença ativa detectou-se 

presença de fator reumatóide, enquanto que 60% dos pacientes com doença inativa 

não apresentaram o fator reumatóide.  

A suscetibilidade às doenças autoimunes envolve múltiplos genes, além 

de fatores ambientais e hormonais (Wandstrat & Wakeland, 2001). Entre os vários 

genes, tem sido demonstrado que aqueles do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) estão mais freqüentemente associados com a 

suscetibilidade a autoimunidade (Ridgway et al, 1999). Porém a quantidade de 

trabalhos sobre genes não-MHC relacionados à suscetibilidade às doenças 

autoimunes, sugere que este é um tema altamente complexo e de difícil estudo em 

populações heterogêneas (Wandestrat & Wakeland, 2001). 

Apesar do importante papel dos componentes genéticos na predisposição 

às doenças autoimunes, alguns fatores como o tamanho e a heterogeneidade 

genética da amostra, limitam a obtenção de associações significativas nos estudos 

genéticos relacionados à suscetibilidade às doenças autoimunes. A heterogeneidade 

genética refere-se aos vários genes que participam de fenótipos complexos. A 

situação atual dos estudos de múltiplos genes candidatos indica que cada gene 

distinto contribui pobremente para a suscetibilidade às doenças autoimunes, assim 

como mostram variações na associação entre alelos e doenças, em diferentes grupos 

étnicos (Wandstrat & Wakeland, 2001; Lindqvist et al, 2000). De maneira semelhante 

às evidências encontradas em humanos, estudo em distintos modelos animais para 

uma mesma doença autoimune, mostrou que não havia compartilhamento de 
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segmentos gênicos relacionados à suscetibilidade (Rozzo et al, 2000). Desta forma, 

foi proposto o modelo do “risco limiar”, para explicar a herança da suscetibilidade 

genética à autoimunidade. Neste modelo, cada alelo adicional de suscetibilidade 

aumenta o risco de desenvolver doença autoimune, considerando ainda que fatores 

ambientais possam aumentar ou diminuir esse risco (Wandstrat & Wakeland, 2001). 

Neste trabalho, a análise genética do ponto de mutação -236 da região 

promotora do gene SLC11A1, não mostrou diferenças estatisticamente significativas 

na distribuição de alelos ou genótipos desse marcador entre pacientes com LES ou 

AR e controles. A ausência de associação entre polimorfismos e LES tem sido 

mostrada por outros autores. Chadha e colaboradores (2006) não encontraram 

evidência de associação de haplótipos do gene do receptor de TNF com LES, embora 

tenha observado diferenças significativas nas freqüências de alelos de SNPs entre 

distintos grupos étnicos, bem como forte desequilíbrio de ligação. 

As manifestações clínicas analisadas em nosso trabalho, nos pacientes 

com LES ou AR não apresentaram associação significativa com os alelos ou 

genótipos do ponto de mutação -236. Algumas estratégias têm sido sugeridas para 

limitar a heterogeneidade genética em estudos de suscetibilidade a autoimunidade, 

como a utilização de populações mais homogêneas fenotipicamente, ou seja, estudos 

em grupos de pacientes com fatores laboratoriais ou clínicos específicos, assim como 

a utilização de grupos etnicamente mais homogêneos (Wandstrat & Wakeland, 2001).  
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6-CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados nesse estudo com pacientes com LES ou AR, 

permitem concluir que: 

1. O LES e a AR afetaram principalmente indivíduos do sexo feminino, sendo a 

razão de mulheres para  homens no LES de 18:1 e na AR 11:1. 

2. O LES ocorreu em frequências semelhantes em indivíduos da cor branca 

(49%) e parda (44,8%). 

3. AR ocorreu em maior frequência  em indivíduos pardos (67,6%). 

4. LES afetou com maior freqüência, 83,3% a faixa etária entre 15 a 45 anos. 

5. AR afetou principalmente a faixa etária de 31 a 60 anos com uma freqüência 

de 77,1%. 

6. A freqüência de alelos/ genótipos do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 

não foi significativamente diferente entre pacientes com LES ou AR, em 

comparação aos controles. 

7. Não foi encontrada associação significativa entre alelos/ genótipos do ponto de 

mutação -236 do gene SLC11A1 e as diferentes manifestações clínicas do 

LES ou AR. 

8.  Correlação positiva entre presença de fator reumatóide e AR ativa pode ser 

sugerida, embora a análise estatística não tenha sido significativa devido a 

amostra pequena de pacientes com AR. 

9. A análise do polimorfismo do ponto de mutação -236 do gene SLC11A1 nas 

populações arroladas com LES ou AR não indicou associação entre esse 

polimorfismo e o desenvolvimento dessas doenças autoimunes. 
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