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RESUMO 
 

SILVA, S. R. Estudo comparativo da região Fc de anticorpos IgG1 murinos anafiláticos 

e não-anafiláticos. 137 f. Tese (Doutorado em Imunologia). São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 

Está estabelecido que o processo de glicosilação é essencial para a conformação estrutural e 

função efetora dos anticorpos. Entretanto, não está completamente claro como diferenças nos 

carboidratos ligados aos anticorpos podem interferir na sua atividade biológica. Foi 

previamente descrito que anticorpos IgG1 murinos podem ser divididos em anafiláticos ou 

não-anafiláticos, de acordo com a sua capacidade de induzir in vivo reação de anafilaxia. 

Somado a isso, foi verificado que a cadeia de oligossacarídeos N-ligada à molécula de IgG1 é 

fundamental para a manutenção da sua função efetora. O objetivo do presente trabalho é 

estudar diferenças estruturais entre os subtipos de IgG murinos que poderiam determinar a sua 

atividade biológica. O seqüenciamento dos nucleotídeos que codificam os domínios CH2 e CH3 

dos dois subtipos de IgG1 permitiu constatar homologia de 100% dessas regiões nas duas 

moléculas estudadas. Entretanto, ao analisar o padrão de carboidratos N-ligados aos 

anticorpos IgG1 foi observado maior conteúdo de ácido siálico e fucose na cadeia N-ligada ao 

anticorpo anafilático em relação à do não-anafilático. Contudo, a remoção de resíduos de 

ácido siálico por tratamento enzimático do anticorpo IgG1 anafilático resultou na perda da 

capacidade desta molécula de induzir desgranulação celular in vitro e reação anafilática in 

vivo, semelhante ao anticorpo IgG1 deglicosilado. Em contraste, a remoção de fucose não 

afetou a sua função anafilática. A análise por PCR em tempo real da expressão dos genes das 

enzimas envolvidas no processo de glicosilação das proteínas revelou menor expressão gênica 

de algumas glicosidases, principalmente as sialiltransferases, no hibridoma e linfócitos B 

secretores do subtipo IgG1 não-anafilático em relação ao obtido no hibridoma e linfócitos B 

que secretam a IgG1 anafilática. Além disto, foi observada menor atividade enzimática das 

sialiltransferases obtidas do hibridoma produtor da IgG1 não-anafilática em relação à do 

hibridoma que produz a IgG1 anafilática. Em conjunto, estes resultados comprovam que a 

capacidade de anticorpos IgG1 murinos de induzir anafilaxia é diretamente dependente do 

conteúdo de ácido siálico presente na cadeia de oligossacarídeos ligada à região Fc do 

anticorpo, além disso sugerem fortemente que essa maior sialilação observada no tipo 

anafilático seja resultante da maior expressão gênica destas enzimas e assim da sua atividade 

enzimática no momento da síntese dos anticorpos. 

Palavras-chave: Anafilaxia. Anticorpo. Glicosilação. Mastócitos. Cromatografia de 
Afinidade. Expressão gênica. 



ABSTRACT 
 

SILVA, S.R. Comparative study of the Fc region from murine IgG1 anaphylactic and 

non anaphylactic antibodies. 2010. 137 p. Ph.D. Thesis (Immunology) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

It is well established that the glycosylation process is essential for the structural conformation 

and effector function of the antibodies. However, it is quite clear how differences in the 

carbohydrates attached to the antibodies may interfere with their biological activities. It was 

previously reported that murine IgG1 antibodies can be divided into anaphylactic or non-

anaphylactic according to their ability to induce anaphylaxis. Furthermore, it was 

demonstrated that the oligosaccharide chain N-linked to the IgG1 is essential for its 

conformation and biological activity. The objective of this work is to study structural 

differences between these subtypes of murine IgG1 that could determine their biological 

activity. The sequencing of the nucleotides encoding the CH2 and CH3 domains of these two 

subtypes of IgG1 showed 100% of homology in the Fc regions of these molecules. In contrast, 

the analysis of the carbohydrates N-linked to the IgG1 antibodies demonstrated higher sialic 

acid and fucose contents in the chain attached to the anaphylactic antibody  than in the non-

anaphylactic IgG1. However, the removal of sialic acid residues by enzymatic treatment of 

anaphylactic IgG1 antibody resulted in the abrogation of its ability to induce mast cells 

degranulation in vitro and anaphylactic reaction in vivo as observed to deglycosylated IgG1 

antibody. On the other hand, the removal of fucose did not change the anaphylactic activity. 

The analysis by real time PCR of the gene expression of enzymes that are involved in the 

protein glycosylation showed lower gene expression of some glycosyltransferases, mainly 

sialyltransferases, in the hybridoma and B lymphocytes that produce the non-anaphylactic 

IgG1 compared to those verified in the hybridoma and B cells producer of the anaphylactic 

IgG1. Furthermore, it was verified lower enzymatic activity of sialyltransferases purified from 

the hybridoma producer of the non-anaphylactic IgG1 in relation to the hybridoma producer 

of the anaphylactic antibody. Together, these results prove that the ability of murine IgG1 to 

induce anaphylaxis is directly dependent of the sialic acid content in the carbohydrate core 

attached to the antibody Fc region. It is also strongly suggested that this higher sialylation 

observed in the anaphylactic IgG1 may be resultant of the higher gene expression and 

enzymatic activity of some sialyltransferases during the antibody synthesis.  

Keywords: Anaphylaxis. Antibody. Glycosylation. Mast cells. Affinity Chromatography. 

Gene expression. 



 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira evidência experimental do uso de anticorpos foi proposta pelo médico 

alemão Emil Adolf von Behring, que demonstrou, juntamente com Shibasaburo Kitasato, que 

a transferência de componentes do soro, posteriormente denominados de anticorpos, podia 

neutralizar a toxina diftérica, fato que gerou grande revolução no pensamento científico da 

época (HAAS, 2001; JARYAL, 2001). Em contrapartida, alguns pesquisadores renomados, 

como o Dr Ivan Mota, evidenciaram a participação dos anticorpos nas reações anafiláticas 

(TOKUDA e WEISER, 1958; TREADWELL et al., 1960; MOTA, 1963,1964). Atualmente, 

sabe-se que os anticorpos são moléculas funcionais que participam do processo de eliminação 

de antígenos/patógenos por meio da ativação de mecanismos efetores dependentes da 

imunidade inata e adaptativa e, ainda, podem estar envolvidos na patogênese de algumas 

doenças auto-imunes e nas hipersensibilidades (ABBAS e LICHTMAN, 2005).  

 Estruturalmente, os anticorpos ou imunoglobulinas são glicoproteínas formadas pela 

associação de pares idênticos de cadeias polipeptídicas leves e pesadas (Light e Heavy), sendo 

a cadeia leve codificada por uma seqüência variável (VL) e uma constante de aminoácidos 

(CL) e a pesada por uma seqüência variável seguida de 3-4 domínios constantes (domínios 

variável-VH e constantes-CH), dependendo da classe de anticorpo. Por pontes dissulfídicas, 

cada cadeia leve se associa covalentemente a uma cadeia pesada, assim como as cadeias 

pesadas ligam-se entre si, formando uma estrutura em forma de Y. Os braços desta estrutura 

são constituídos pelo pareamento entre os domínios variáveis de ambas as cadeias e o 1º 

domínio constante da pesada com o único domínio constante da leve (VH-VL e CH1-CL). A 

região de associação dos domínios variáveis das cadeias (VH e VL) compreende o sítio de 

ligação ao antígeno e os domínios constantes das cadeias pesadas (CH2, CH3 e alguns casos 

CH4) se pareiam e formam a região de interação com moléculas, células do sistema imune ou 

de inserção na membrana do linfócito B (MIX et al., 2006).  

 As imunoglobulinas podem ser expressas na superfície do linfócito B em associação 

com outras proteínas transmembranares (Igα e Igβ), formando o receptor de antígeno (BCR), 

ou são secretadas pelos linfócitos B ativados nos espaços extracelulares. Classes distintas de 

anticorpos com funções efetoras diversificadas são encontradas na maioria dos vertebrados. 

No homem, foram identificadas cinco classes de imunoglobulinas (IgA, IgG, IgE, IgM e IgD) 

de acordo com o tipo de região constante, ou seja, tamanho, seqüência de aminoácido e 
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conteúdo de carboidratos. A classe IgG é, ainda subdividida em IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 e a 

IgA em IgA1 e IgA2 (ABBAS e LICHTMAN, 2005). Em camundongos, assim como no 

homem, observa-se a presença das cinco classes de anticorpos, além das subclasses IgG1, 

IgG2a, IgG2b, IgG3 e IgA1 e IgA2 (STAVNEZER, 1996).  

   Como conseqüência do reconhecimento antígeno-específico pelo BCR na superfície 

dos linfócitos B, ocorre ativação de uma cascata de sinalização intracelular que tem como 

etapa inicial a fosforilação dos domínios intracelulares das moléculas Igα e Igβ, as quais 

contêm motivos ricos em tirosina (ITAMs) necessários para a transdução de sinais. A 

agregação das imunoglobulinas de membrana aproxima vários ITAMs e isso aciona os sinais 

intracelulares e conseqüentemente, as vias da MAP quinase, Ca++ e proteína quinase C são 

induzidas resultando na ativação dos fatores de transcrição AP1, NFAT e NFκB, 

respectivamente. Deste modo, genes são transcritos que promovem a diferenciação final de 

linfócitos B em células produtoras de anticorpos (plasmócitos) ou linfócitos B de memória 

(ABBAS e LICHTMAN, 2005; HARWOOD e BATISTA, 2010). 

 A ativação de linfócitos B por antígenos timo-dependentes requer, além do 

reconhecimento do antígeno pelo BCR, a interação com o linfócito TCD4+ previamente 

ativado, via moléculas CD40 expressas no linfócito B e o seu co-receptor CD40L presente na 

superfície do linfócito T. Juntamente com essa ligação entre CD40-CD40L, os linfócitos 

TCD4+, mais especificamente subpopulações caracterizadas como Th1, Th2 ou Th3, secretam 

citocinas que induzem a mudança de classe do anticorpo que o linfócito B irá produzir 

(DEFRANCE et al., 1992; AVERSA et al., 1994). Sendo assim, duas citocinas que 

classicamente apresentam efeitos  antagônicos, a IL-4 e o IFN-γ, exercem papel central na 

indução e regulação da resposta humoral. Primeiramente, a IL-4 secretada por células Th2 

induz a produção de IgG1 e IgE pelas células B. Outras citocinas também secretadas por 

linfócitos Th2 como a IL-9 e IL-5 potencializam a produção de IgE e IgG1 induzida por IL-4 

(PETIT-FRERE et al., 1993; PURKERSON e ISAKSON, 1992).  

É fato, que existem caminhos alternativos para regulação da expressão de anticorpos 

IgG1 em camundongos, o que foi verificado por Faquim-Mauro et al. (1999), os quais 

demonstraram  a indução de anticorpos IgG1, na ausência de IL-4 e dependente de IL-12.  

Além dessas citocinas, está claro que a IL-13 também exerce importante papel na 

indução da síntese de anticorpos humanos da classe IgE e da subclasse IgG4, já em 

camundongo, estudos iniciais sugerem pouco ou nenhum efeito dessa citocina na regulação da 

mudança de classe de anticorpos. No entanto, vale ressaltar que, a IL-13 parece regular a 

produção de anticorpos IgE em camundongos transgênicos para esta citocina, onde se observa 
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alta secreção desta proteína e ausência de competição com a IL-4 pelo mesmo receptor celular 

(CALLARD et al., 1996; EMSON et al., 1998).   

Outros trabalhos mostram que a IL-21, quando na presença de IL-4, induz nos 

linfócitos B humanos a mudança de classe para IgG1 e IgG3 (PÈNE et al., 2004; ETTINGER 

et al., 2005; AVERY et al., 2008).   

Em relação ao IFN-γ, foi demonstrado que esta citocina promove a diferenciação de 

linfócitos TCD4+ em Th1 ao mesmo tempo em que inibe sua diferenciação em Th2, 

promovendo desta forma, a troca da classe IgM para IgG2a e inibição da produção de IgG1 

pelas células B murinas. (MAGGI et al., 1992,  FINKELMAN et al., 1998) 

Outra citocina relevante na produção de anticorpos IgG2a é a IL-12, cujo efeito parece 

ser indireto devido ao  aumento da síntese de IFN-γ pelas células matadoras naturais (Natural 

Killer-NK) e/ou linfócitos T (GERMANN et al., 1995). Entretanto, JanKovic et al (1997) 

avaliando o efeito adjuvante da IL-12 na resposta humoral (IgG2a e IgG3) contra a proteína 

gp120 recombinante do vírus HIV (vírus da Imunodeficiência humana) demonstraram 

aumento nos níveis de anticorpos IgG2a independente de IFN-γ.  

Estudos posteriores têm demonstrado que, na ausência de IL-12, a IL-18 estimula a 

produção de IL-4 e IL-13 por linfócitos T, células NK, mastócitos e basófilos. Além disso, foi 

mostrado que em resposta a IL-18 e IL-2, os linfócitos TCD4+ virgens produzem IL-4 e IL-13 

quando estimulados via receptor de antígeno (TCR), promovendo assim a diferenciação dos 

linfócitos TCD4+ em Th2 e conseqüentemente a produção de anticorpos anafiláticos 

(HOSHINO et al., 1999; YOSHIMOTO et al., 2000). 

 Está bem estabelecido que, além do contato célula-célula e a presença das citocinas no 

microambiente de ativação dos linfócitos B, outros fatores como o tipo de antígeno, 

substâncias adjuvantes e o sítio anatômico podem influenciar o padrão e a magnitude da 

resposta de anticorpos antígeno-específica que será gerada (MOSMANN e COFFMAN, 1989; 

FINKELMAN et al., 1990; ABBAS e LICHTMAN, 2005). 

 A proteção ao patógeno/antígeno gerada pela imunidade humoral é resultante da ação 

de classes distintas de anticorpos, as quais interagem com uma grande variedade de células 

via ligação a receptores específicos para a região Fc da molécula ou com o sistema 

complemento. Desta interação com outros componentes do sistema imune são desencadeados 

mecanismos efetores, incluindo opsonização e ativação de fagócitos, citotoxicidade celular 

dependente de anticorpos (ADCC) e ativação da via clássica do sistema complemento por 

meio da interação com o componente C1. 
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Dentre os receptores para a região Fc dos anticorpos, os específicos para IgG e IgE são 

os mais bem caracterizados. Os receptores Fcγ são glicoproteínas pertencentes à superfamília 

das imunoglobulinas e podem ser subdivididos em três classes FcγRI (CD64), FcγRII (CD32) 

e FcγRIII (CD16). Com relação à afinidade destes receptores às moléculas de IgG 

monoméricas e aos imunecomplexos, o FcγRI representa o de maior afinidade, em seguida o 

FcγRIII, e o FcγRII é descrito como o de menor afinidade (GESSNER et al., 1998). 

Receptor tipo I (FcγRI) e tipo III (FcγRIII) são expressos principalmente nas células 

da linhagem hematopoiética e como também nas células NK e medeiam funções efetoras 

como fagocitose, ADCC e liberação de mediadores inflamatórios. O do tipo II (FcγRII) é 

expresso tanto nas células de origem mielóide como linfóide e está envolvido no processo de 

inibição da ativação celular (RAVETCH e KINET, 1991; DAËRON et al., 1995).  

Quanto aos receptores para IgE, o FcεRI é descrito como o de alta afinidade e é 

expresso em mastócitos, basófilos e eosinófilos. Este receptor é formado por uma cadeia α 

responsável pela ligação à porção Fc do anticorpo, uma cadeia β que promove a montagem e 

expressão do receptor na superfície celular e duas cadeias γ envolvidas na transdução do sinal 

gerado pela ligação da IgE ao alérgeno (RAVETCH e KINET 1991; DOMBROWICZ et al., 

1993; SCHARENBERG e KINET, 1994).  

Dentre as diferentes classes de anticorpos, o da classe IgE é o principal mediador 

envolvido nas reações anafiláticas (BOCHNER e LICHTENSTEIN, 1991 e KEMP e 

LOCKEY, 2002; GALLI, 2005). Neste sentido, diferentes trabalhos mostram que 

indivíduos sensibilizados com determinado alérgeno desenvolvem resposta 

predominantemente do tipo Th2 com alta produção de anticorpos IgE alérgeno-específicos, 

os quais ligam-se aos receptores FcεRI nos mastócitos presentes nos tecidos ou basófilos 

na circulação sanguínea (KINET, 1999; KRAFT e KINET, 2007). Em decorrência da 

ligação cruzada entre o alérgeno e o complexo IgE/FcεRI nos mastócitos/basófilos ocorre a 

ativação dessas células, com conseqüente desgranulação e liberação de mediadores pré-

formados, como a histamina, proteases, citocinas pré-formadas e proteoglicanos. Além 

disso, a ativação de mastócitos leva à rápida síntese e liberação de prostaglandinas, 

leucotrienos, e tromboxanos, que são formados pelo metabolismo do ácido araquidônico. 

Finalmente, os mastócitos ativados sintetizam e secretam várias citocinas pró-

inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF) e IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-9, 

IL-13 dentre outros. Em conjunto, estes mediadores geram diversos efeitos biológicos que 

incluem o aumento da permeabilidade vascular, contração dos músculos lisos, 
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recrutamento e ativação de células inflamatórias, as quais são responsáveis pelas 

manifestações anafiláticas (GALLI et al., 1991; TRIGGIANI et al., 1995; SIMONS, 2008).  

Experimentos realizados em camundongos deficientes em IgE ou na cadeia alfa do 

receptor FcεRI permitiram evidenciar outro mecanismo de desencadeamento de reação 

anafilática além deste classicamente mediado por mastócitos sensibilizados por anticorpos 

IgE (OETTGEN et al., 1994; DOMBROWICZ et al., 1997;  STRAIT et al., 2002).  Neste 

contexto, Miyajima et al. (1997) mostraram que os anticorpos da subclasse IgG1 alérgeno-

específicos são também capazes de induzir reação anafilática sistêmica após a re-exposição 

ao antígeno. Somado a isto, foi verificado que o pré-tratamento de camundongos com 

anticorpo anti-FcγRIII resulta na inibição da reação anafilática sistêmica desencadeada 

pela presença do alérgeno mostrando, portanto, a participação dos anticorpos IgG1 neste 

tipo de reação (STRAIT et al., 2002). 

Estudo in vivo, utilizando mastócitos derivados da medula óssea de camundongos 

deficientes no FcγRII (FcγRII-/-) ou selvagens, demonstra o papel essencialmente supressor, 

desse receptor no controle da desgranulação de mastócitos induzida por IgG1/FcγRIII. Sendo 

assim, foi observado que uma concentração 5-10 vezes menor de anticorpo IgG1 foi 

suficiente para desencadear reação de anafilaxia cutânea passiva (PCA) em camundongos 

deficientes em FcγRII em comparação à observada em camundongos selvagens. Além destas 

observações, este estudo mostra ainda, que este efeito supressor do FcγRII não ocorre na 

desgranulação celular induzida pela interação do alérgeno com a IgE ligada ao FcεRI (TAKAI 

et al., 1996).  

Inúmeros trabalhos ressaltam que os anticorpos IgE também estão envolvidos na 

imunidade protetora  contra infecções por helmintos, os quais induzem no hospedeiro  alta 

produção desta classe de anticorpos, eosinofilia e mastocitose que são características de 

resposta predominantemente Th2 (JARRETT e MILLER, 1982; KING et al., 1997; 

NEGRAO-CORREA, 2001). No entanto, ainda há dúvidas se o aumento da produção de IgE é 

resultado do papel da imunidade humoral na defesa contra helmintos ou se é apenas um 

mecanismo de escape dos parasitas, oriundo da hiperprodução de IL-4 que resulta na 

produção policlonal e, portanto, não-funcional da IgE (YAZDANBAKHSH et al., 2002; 

COOPER, 2004). Destacando a ação dos helmintos como moduladores da resposta imune 

celular e humoral, foi demonstrado que o extrato de Ascaris suum obtido a partir de vermes 

adultos (Asc) é capaz de suprimir a resposta imune humoral e celular induzida por antígenos 

heterólogos, como ovalbumina (OVA) ou micobactéria (SOARES et al., 1987; MACEDO e 

BARBUTO, 1988). 
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Estudos posteriores realizados por Soares et al. (1988 e 1990) constataram que o efeito 

supressor do Asc na resposta imune heteróloga é mediado por proteínas termoestáveis, 

resistentes a pH ácido e independente de cadeias de lipídios. Posteriormente, esses 

pesquisadores fracionaram o extrato de Asc por gel filtração e obtiveram três picos distintos 

(PI, PII e PIII com pesos moleculares de 530, 80 e 29 KDa, respectivamente), os quais foram 

testados quanto à imunogenicidade e atividade supressora na produção de anticorpos IgE anti-

Asc e anti-OVA. Os resultados mostraram que o efeito supressor na resposta à OVA é 

exercido pelos componentes de maior peso molecular (PI) e que os altos níveis de anticorpos 

IgE anti-Asc são induzidos pelos componentes de menor peso molecular (PIII) (SOARES et 

al., 1992).  

Estudando a resposta imune humoral induzida por antígenos distintos do extrato de 

Ascaris suum obtidos por gel de filtração, Faquim-Mauro e Macedo (1998) demonstraram que 

os componentes de alta massa molecular contidos no 1º pico de eluição (PI) promovem a 

produção de altos títulos de IgG1 e baixos de IgE, enquanto que os componentes de baixa 

massa molecular presente no 3º pico e chamados (PIII), induzem alta produção de ambos os 

anticorpos IgG1 e IgE detectados pelo método enzimático (ELISA). Por outro lado, utilizando 

o ensaio biológico in vivo de PCA para a determinação dos títulos de IgE e IgG1, esses 

autores mostraram que os componentes do PI induzem a síntese de anticorpos IgG1 incapazes 

de induzir reações positivas de PCA, enquanto que os anticorpos IgG1 gerados em resposta ao 

PIII apresentam atividade anafilática como a IgE, o que permitiu a identificação de dois 

subtipos funcionalmente distintos de IgG1: anafilático e não-anafilático.  

Quanto à regulação da síntese dos dois subtipos de IgG1, descritos acima, em estudos 

subseqüentes foi demonstrado que os anticorpos IgG1 anafiláticos são regulados 

positivamente por IL-4, enquanto que a produção de IgG1 não-anafilática é dependente de IL-

12/IFN-γ. Além disto, foi mostrado que a imunização de camundongos com OVA associada 

tanto ao CFA como ao hidróxido de alumínio induzem a produção dos dois subtipos de IgG1, 

sendo que o CFA promove níveis maiores do tipo não-anafilático e o hidróxido de alumínio 

induz a produção de IgG1 anafilática anti-OVA (FAQUIM-MAURO et al., 1999; FAQUIM-

MAURO e MACEDO, 2000). 

Posteriormente, testando diferentes anticorpos monoclonais IgG1 murinos, quanto à 

sua capacidade de induzir anafilaxia, foi possível identificar dois deles com a mesma 

especificidade antigênica (anti-DNP), porém um com atividade anafilática e outro não-

anafilático. Estes anticorpos foram utilizados para avaliar as possíveis diferenças funcionais 
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entre estas duas moléculas de IgG1, essencialmente com respeito à sua afinidade de ligação 

aos mastócitos e conseqüente capacidade de induzir desgranulação celular. 

Em ensaios in vitro foi mostrado que o anticorpo IgG1 não-anafilático é capaz de ligar 

aos mastócitos, porém esta ligação é de menor afinidade que a observada com a IgG1 

anafilática, comprometendo a ativação e desgranulação dos mastócitos desencadeada pela 

presença do antígeno (FAQUIM-MAURO et al., 2003).  

Posteriormente, utilizando modelo de asma experimental desenvolvido em 

camundongos, foi observado que somente o grupo depletado de seus próprios anticorpos e 

reconstituído com a IgG1 anafilática desenvolveu hiperreatividade brônquica de forma 

semelhante à observada no grupo reconstituído com anticorpos IgE, enquanto que o 

reconstituído com a IgG1 não-anafilática não apresentou qualquer reação (MACEDO-

SOARES et al., 2004). 

Tem sido descrito que a capacidade dos anticorpos IgG de se ligarem a diferentes tipos 

de células e conseqüentemente induzirem ativação celular via receptores para Fc, ou ao 

componente C1q do sistema complemento, está diretamente relacionada com a integridade da 

região constante das moléculas IgG (JEFFERIS et al., 1998). Além disso, foi observado que 

oligossacarídeos associados à região Fc de anticorpos IgG são essenciais para a manutenção 

da estrutura conformacional e das funções efetoras da molécula (JEFFERIS, 2005; ARNOLD 

et al., 2007).  

Em relação aos anticorpos IgE, poucos trabalhos descrevem o papel da N-glicosilação 

desta classe de anticorpo para a sua atividade biológica. Na anafilaxia foi demonstrado que a 

cadeia de carboidrato associada à molécula IgE murina é essencial para a sua ligação aos 

mastócitos e conseqüente desgranulação celular (GANATO e NEESER, 1987; MASUDA et 

al., 2001). 

A glicosilação de proteínas representa uma grande modificação pós-translacional que 

ocorre principalmente no complexo de Golgi e envolve a atuação de diversas enzimas como 

as glicosiltransferases e glicosidases (RAJU et al., 1996). Sabe-se que de maneira geral, estas 

enzimas competem entre si por um simples substrato e/ou por uma molécula aceptora. Como 

resultado deste processo, inúmeras cadeias de oligossacarídeos podem ser geradas e ligadas às 

diversas proteínas e podendo interferir tanto na atividade biológica, como na estabilidade, 

antigenicidade e farmacocinética da glicoproteína resultante (KOBATA, 1992; JENKINS e 

CURLING, 1994).  

 Os oligossacarídeos são, em sua maioria, covalentemente ligados à proteína pelo 

átomo de nitrogênio (N-ligados) presente no grupo amida da asparagina (Asn) ou aos de 
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oxigênio (O-ligados) presentes no grupamento amino-hidroxil da serina (Ser) e/ou treonina 

(Thr). O motivo estrutural específico para inserção de carboidratos N-ligados é Asn-X-

Ser/Thr, onde X pode ser qualquer aminoácido com exceção da prolina (VANCE et al., 1997; 

SATOMI et al., 2004; HEBERT et al., 2005). Devido ao fato da via de biossíntese ser 

comum, todas as cadeias de oligossacarídeos N-ligadas compartilham uma estrutura 

conservada chamada de núcleo formado por um pentassacarídeo de manose e N-acetil-

glucosamina (Man3GlcNac2 - Figura 1). Esta estrutura comum pode sofrer variação na 

composição dos oligossacarídeos principalmente na região terminal, o que permite a divisão 

das cadeias de carboidratos em três classes segundo os monossacarídeos ligados: alta manose 

(contém número variável de manose e raramente glicose); tipo complexa (número variável de 

acetilglucosamina, galactose, fucose e ácido siálico) e do tipo híbrida que combina 

características de ambos os tipos de cadeias já descritas. Com respeito à cadeia do tipo 

complexa, sabe-se ainda que, esta pode apresentar ramificações formando estruturas mono-, 

bi-, tri- ou tetrantenárias (GEYER e GEYER, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tipos principais de oligossacarídeos N-ligados à asparagina. A linha pontilhada ressalta o 
núcleo da cadeia que é composto por Man3GlcNac2. A este núcleo podem ser adicionados 
outros monossacarídeos como: Man (manose), GlcNac (N-acetilglucosamina), Gal 
(galactose), Fuc (fucose) e NeuAc (ácido siálico). 
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Em relação aos anticorpos, dependendo da sua classe ou subclasse eles apresentam-se 

N- e/ou O-glicosilados. Os anticorpos IgG humanos são N-glicosilados no domínio CH2 da 

região Fc e, somente por volta de 30% destas moléculas, observa-se também cadeias de 

oligossacarídeos O-ligadas na sua região Fab (BEALE e FREINSTEIN, 1976; revisado por 

WRIGHT e MORRISON, 1997). Sabe-se que a glicosilação da região Fab é menos freqüente, 

visto que, a adição deste tipo de cadeia é dependente da presença de motivos específicos na 

seqüência de aminoácidos da região hipervariável (DWEK et al., 1995). No entanto, trabalhos 

mostram que a presença de carboidratos na região Fab pode influenciar a afinidade de ligação 

do anticorpo ao antígeno como também na associação de auto-anticorpos IgG  (WRIGHT e 

MORRISON, 1993; ENDO et al., 1995; LEIBIGER et al., 1999). 

No homem, como também em outros vertebrados, a cadeia de oligossacarídeos ligada 

aos anticorpos IgG é do tipo complexa biantenária, apresentando uma estrutura básica de 

carboidratos formada por 6-7 monossacarídeos, à qual podem estar acrescidos vários outros 

resíduos de açúcares gerando múltiplas glicoformas (HAMAKO et al., 1993; WRIGHT e 

MORRISON, 1997; RAJU et al., 2000).  

Além do ancoramento da cadeia de oligossacarídeos na asparagina 297 da cadeia 

constante do anticorpo, são observadas outras interações não-covalentes entre os 

monossacarídeos com aminoácidos hidrofóbicos dos domínios CH2 e CH3 da cadeia 

polipeptídica, o que em conjunto determina a conformação tridimensional da molécula 

(JEFFERIS e LUND, 2002; KRAPP et al., 2003).   

 O processo de glicosilação do anticorpo é heterogêneo, decorrente da inserção de 

diferentes carboidratos à molécula, varia entre espécies e também é dependente da idade, do 

sexo, além da condição de saúde do indivíduo (ITOH et al., 1993; YAMADA et al., 1997; 

AXFORD et al., 2003).  

 Neste contexto, estudos enfocando o padrão de glicosilação de diferentes classes de 

anticorpos demonstraram que determinadas glicoformas estão associadas com a patogênese de 

algumas doenças auto-imunes (PAREKH et al., 1985; WATSON et al., 1999). Anticorpos 

IgG de pacientes com artrite reumatóide apresentam alta proporção de resíduos terminais do 

tipo N-acetilglucosamina, com decréscimo de galactose e ácido siálico em comparação aos 

anticorpos de indivíduos saudáveis. Estes dados sugerem que clones específicos de linfócitos 

B secretam anticorpos da classe IgG com determinado tipo de glicosilação que favorece o 

desenvolvimento da doença (PAREKH et al., 1985; HOLLAND et al., 2006).  

Em modelo experimental, foi verificado que camundongos MLR/lpr, linhagem que 

apresentam mutação pontual no gene fas, desenvolvem doença auto-imune espontânea com 
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características similares à artrite reumatóide observada  no homem, incluindo o aumento dos 

níveis de anticorpos IgG não-galactosilados além do aumento da secreção de IL-6 que parece 

estar envolvida no processo de glicosilação das proteínas (DIXON et al.,1978; 

MACKIEWICZ e KUSHNER, 1989; FIELD et al, 1991; TANG et al., 1991).  

Outros estudos mostraram ainda, que a administração de IL-6 recombinante em 

camundongos CBA/Igb resulta no aumento da produção de anticorpos IgG agalactosilados nos 

soros dos animais, fenômeno também observado em camundongo transgênico para IL-6 

(ROOK et al, 1991; HITSUMOTO et al., 1992). 

Em relação à nefropatia induzida por IgA, foi observado padrão de glicosilação 

anormal, com decréscimo do conteúdo de galactose e ácido siálico nos anticorpos IgA1 dos 

soros de pacientes quando comparado com os soros de indivíduos normais (MESTECKY et 

al., 1995; HIKI et al., 2001).  

       Neste contexto, o impacto da glicosilação na estrutura e atividade biológica de 

glicoproteínas tem sido alvo de inúmeros estudos que visam compreender a complexidade e 

diversidade deste processo assim como esclarecer como diferenças nas cadeias dos 

oligossacarídeos N-ligadas podem influenciar na função efetora dos anticorpos. 

Com bases nestas observações, Faquim-Mauro et al (2003) estudaram a participação 

da cadeia de oligossacarídeos na atividade anafilática dos anticorpos monoclonais IgG1. 

Assim, o hibridoma produtor da IgG1 anafilática foi tratado com um inibidor de N-

glicosilação (tunicamicina) para a obtenção de moléculas aglicosiladas, as quais foram 

testadas em reações de PCA. Os resultados permitiram evidenciar que o anticorpo IgG1 

aglicosilado é incapaz de induzir reação de anafilaxia, mostrando que a cadeia de 

oligossacarídeos associada à IgG1 é fundamental para a sua atividade anafilática. 

Estudo utilizando a técnica de engenharia de proteínas para gerar anticorpos com 

alterações nos resíduos de aminoácidos envolvidos no ancoramento e acomodação da cadeia 

de carboidratos N-ligada mostraram alteração da atividade funcional destas moléculas, como 

ligação do componente C1 do sistema complemento ou ligação a receptores FcγR solúveis. 

Além disto, foi verificado que, em geral, estas moléculas apresentam maior grau de 

galactosilação e sialilação que as glicoproteínas normais (LUND et al., 1996).  

Em outro trabalho foi demonstrado progressiva diminuição na afinidade de ligação de 

glicoformas distintas de IgG humanas, geradas por mudanças na composição dos 

monossacarídeos da cadeia N-ligada, à seus receptores FcγIIb solúveis. Estes dados 

confirmam, portanto a influência da composição exata dos monossacarídeos na cadeia N-
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ligada sobre a afinidade de ligação do anticorpo ao seu receptor específico (KRAPP et al, 

2003). 

O estudo da afinidade de ligação dos anticorpos com algumas lectinas, as quais 

possuem especificidade para determinados monossacarídeos, permitiu classificar os 

oligossacarídeos presentes nos anticorpos IgG1 anafiláticos como N-ligados e do tipo 

complexo (JEFFERIS e LUND, 1997). Entretanto, em relação aos anticorpos não-anafiláticos, 

foi observada fraca ligação destes anticorpos com poucas lectinas, o que impossibilitou a 

determinação do tipo de cadeia de glicanos associados a estas moléculas.  

Em vista de todos os resultados obtidos anteriormente e os dados da literatura 

correlacionando a estrutura conformacional da molécula de anticorpo murino ou humano com 

a manutenção da sua função efetora, torna-se relevante realizar estudos mais aprofundados, 

englobando possíveis diferenças estruturais na região envolvida com a função efetora dos dois 

tipos de anticorpos IgG1 murinos.  

Acreditamos que o controle do processo de glicosilação representa um grande 

obstáculo a ser superado que implica na possibilidade de obtenção de imunoglobulinas 

contendo estruturas específicas de oligossacarídeos e assim atividade funcional aprimorada. 

Sendo assim, o entendimento deste processo torna-se relevante para a grande finalidade de 

aperfeiçoar as funções efetoras dos anticorpos usados como estratégias terapêuticas. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
 

� Anticorpos murinos IgG1 anafiláticos e não-anafiláticos apresentam nos domínios 

CH2 e CH3 seqüências de nucleotídeos com 100% de homologia. 

 

� Os anticorpos IgG1 anafiláticos e não-anafiláticos são quantitativamente diferentes 

em suas cadeias de oligossacarídeos N-ligadas. 

 

� Resíduos de ácido siálico e fucose estão presentes em maior proporção na cadeia 

glicosídica do anticorpo anafilático frente à do não-anafilático.  

 

� A atividade anafilática do anticorpo IgG1 é determinada pelo grau de sialilação da 

sua cadeia de oligossacarídeos. 

 

� Os resíduos de ácido siálico presentes na cadeia de glicanos da molécula de IgG1 

modulam a afinidade de ligação do anticorpo ao receptor FcγIII nos mastócitos.  

 

� O hibridoma e as células produtoras de anticorpos IgG1 anafiláticos apresentam 

maior expressão gênica de algumas glicosiltransferases que o hibridoma e as 

células secretoras de anticorpos IgG1 não-anafiláticos. 

 

� A atividade enzimática das sialiltransferases está comprometida no hibridoma 

produtor do anticorpo IgG1 não-anafilático. Sialiltransferases obtidas do 

hibridoma produtor da IgG1 anafilática foram capazes de adicionar in vitro 

resíduos de ácido siálico à anticorpos IgG1 dessialilados ou não-anafiláticos. 

 

� A sialilação in vitro do anticorpo IgG1 não-anafilático aumenta a afinidade deste à 

lectina Sambucus nigra na mesma intensidade observada com  o anticorpo IgG1 

anafilático. 
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