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RESUMO 
 
Lima-Júnior JR. Implicações da variante da cadeia CD11b (rs1143679) do CR3 
para a liberação da mieloperoxidase de neutrófilos humanos. 2014. 93f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.  
 
O neutrófilo é a célula predominante no sangue circulante e medeia as primeiras 
respostas da imunidade inata contra infecções, graças a sua capacidade de 
fagocitar e destruir patógenos. A mieloperoxidase (MPO) é a proteína mais 
abundante do neutrófilo e a sua potente atividade microbicida está relacionada à sua 
participação na geração de moléculas oxidantes capazes de degradar uma ampla 
variedade de estruturas biológicas. Contudo, à MPO também tem sido atribuído um 
papel deletério nos processos inflamatórios por mediar danos ao endotélio e 
amplificar a inflamação. A liberação da MPO do neutrófilo diretamente sobre o 
endotélio depende da interação célula-célula mediada pela integrina CD11b/CD18 
(também conhecida como receptor do complemento tipo 3, CR3) expressa nos 
neutrófilos e pela molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) no endotélio, 
sugerindo um papel importante para o CR3 em mediar o dano tecidual em condições 
inflamatórias crônicas. A cadeia CD11b (αM) do CR3 é codificada pelo gene ITGAM 
(Integrin Alpha M) e um polimorfismo devido à troca de um único nucleotídeo, 
G328A, resulta na substituição de uma arginina por uma histidina na posição 77 no 
domínio extracelular da molécula CD11b, levando à existência de duas variantes 
polimórficas (R77 e 77H). Este polimorfismo recebe o número de referência 
rs1143679. A variante 77H está associada à suscetibilidade ao lúpus eritematoso 
sistêmico (LES), mas o comprometimento funcional desta variante ainda não é 
compreendido. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar se o polimorfismo 
da cadeia CD11b influencia o burst oxidativo dependente de MPO em neutrófilos 
humanos de indivíduos saudáveis. Os genótipos foram determinados por reação em 
cadeia da polimerase para identificação das variantes alélicas; os neutrófilos foram 
estimulados com zimosan opsonizado com soro humano normal; a expressão do 
CR3 foi avaliada por citometria de fluxo com anticorpo monoclonal específico; a 
avaliação da atividade da enzima MPO foi realizada através da quantificação indireta 
de seu produto, o ácido hipocloroso, pelo método da taurina-cloramina; o burst 
oxidativo foi medido por quimioluminescência (QL) dependente de luminol e de 
lucigenina. Não houve diferença estatística na atividade da MPO entre os grupos, 
contudo a presença da variante 77H nos neutrófilos mostrou uma menor liberação 
de MPO quando comparada aquela de neutrófilos com a variante R77. Esta 
diminuição da liberação da MPO não foi relacionada à diferença de expressão do 
CR3, uma vez que a análise da expressão do CR3 nos neutrófilos não mostrou 
diferenças entre os grupos. Nenhuma diferença foi observada na medida de QL. 
Levando-se em consideração as funções imunomodulatórias da MPO, dependentes 
e independentes da sua atividade catalítica, nas interações entre neutrófilo e 
endotélio mediadas pelo CR3, nosso resultado mostra a necessidade de investigar 
se pequenas diferenças entre a liberação de MPO por neutrófilos, expressando a 
variante 77H da cadeia CD11b, pode explicar a associação deste polimorfismo com 
a suscetibilidade ao LES e/ou outras doenças. 

 

Palavras-chave: Neutrófilos, Mieloperoxidase, Receptor do complemento tipo 3, 
Polimorfismo. 
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1.1 Neutrófilos 

Os neutrófilos foram descobertos por Paul Ehrlich em 1880, através de uma 

série de experimentos que utilizavam técnicas de coloração recém-desenvolvidas, 

que permitiram uma nova apreciação a respeito da morfologia e do conteúdo 

intracelular dos leucócitos. Ehrlich observou que estas células apresentavam núcleo 

lobular e grânulos em seu citoplasma (Amulic et al., 2012). Mas coube a seu 

contemporâneo, Elie Metchnikoff, elucidar as funções efetoras do neutrófilo. 

Metchnikoff observou que ao perfurar embriões de estrela do mar com espinhos de 

roseira, ocorria o recrutamento de células fagocíticas para o local da lesão a fim 

promover a digestão daquele corpo estranho (Metchnikoff, 1893; Kumar e Sharma, 

2010). 

Os neutrófilos são células que desempenham um papel central na 

inflamação e proteção do hospedeiro contra microrganismos invasores. Além dos 

neutrófilos, outras células participam deste mecanismo de defesa inato, são elas: os 

monócitos, macrófagos, mastócitos, células natural killer e células dendríticas. 

Moléculas solúveis, incluindo citocinas e sistema complemento, também são 

essências nesse processo (Jang e Rabb, 2009; Petersen e Smith, 2013). 

Particularmente, os neutrófilos originam-se de células precursoras mieloides 

na medula óssea, e sua produção é induzida pelo fator de estimulação de colônia de 

granulócitos (G-CSF, do inglês, Granulocyte-colony stimulating factor) (Lieschke et 

al., 1994). Os neutrófilos, em humanos, correspondem a aproximadamente 50-60% 

do total de leucócitos no sangue (25x109), são células de aproximadamente 12 à 15 

µm, com núcleo segmentado (3 a 5 lóbulos), daí o termo leucócito polimorfonuclear, 

e possuem quatro tipos diferentes de grânulos em seu citoplasma: grânulos 

azurófilos ou primários, grânulos específicos ou secundários, grânulos terciários ou 

de gelatinase, e vesículas secretoras (Zago et al., 2001; Sadik, Kim e Luster, 2011). 

Os neutrófilos são células de meia-vida curta, permanecendo viáveis no sangue 

periférico por aproximadamente 6-8 horas. Em um adulto saudável, estima-se que a 

produção diária de neutrófilos é de aproximadamente 5-10x1010, e pode aumentar 

consideravelmente durante processos infecciosos e algumas doenças (Summers et 

al., 2010). A homeostase dos neutrófilos é regulada principalmente pela taxa de 

proliferação e diferenciação dos precursores mieloides na medula óssea, liberação 



INTRODUÇÃO   22 

 

 

dos neutrófilos maduros para a circulação e a remoção destas células realizada pelo 

sistema reticuloendotelial (Rankin, 2010). 

 

1.2 Inflamação 

A inflamação é uma resposta fisiológica a infecção ou danos teciduais 

(Soehnlein e Lindbom, 2010). Este processo é caracterizado pela dilatação vascular, 

aumento da permeabilidade dos capilares, diminuição do fluxo sanguíneo próximo 

ao sítio inflamatório, e recrutamento de leucócitos. Os neutrófilos estão entre os 

primeiros leucócitos a chegarem ao sítio inflamatório e são cruciais como primeira 

linha de defesa da resposta imune inata, devido às suas funções fagocíticas e 

microbicidas. Após realizarem a sua atividade microbicida, os neutrófilos entram em 

processo de apoptose, e são removidos do sítio inflamatório a fim de reestabelecer a 

homeostase do tecido (Freire e Van Dyke, 2013). 

O processo de migração do neutrófilo da corrente sanguínea para o tecido 

inflamado, conhecido como diapedese, requer regulação temporal e espacial de vias 

de sinalização intracelular, que permitem aos neutrófilos detectar substâncias 

quimioatraentes e migrarem em direção a estes estímulos (quimiotaxia). Tais 

substâncias podem ser produzidas pelo hospedeiro ou pelo patógeno invasor. Além 

disso, este processo envolve uma complexa interação entre o neutrófilo e o 

endotélio vascular adjacente (Amulic et al., 2012; Dimasi, Sun e Bonder, 2013). 

Nos primeiros momentos da resposta inflamatória, células residentes 

localizadas no sítio inflamatório, incluindo as células dendríticas, macrófagos e 

mastócitos, reconhecem os patógenos e secretam uma série de citocinas, tais como, 

interleucina-1β, (IL-1β), IL-6, fator de necrose tumoral α (TNF-α, do inglês tumor 

necrosis factor alpha) e uma variedade de diferentes quimiocinas (Mcdonald et al., 

2010; Takeuchi e Akira, 2010). Em resposta à liberação destes mediadores 

inflamatórios, o endotélio vascular adjacente é ativado e inicia a secreção de 

citocinas, tais como, quimiocinas e fatores de crescimento para hematopoiese, e, 

além disso, aumenta a expressão de moléculas de adesão em sua superfície. Estas 

mudanças promovem a mobilização e o recrutamento de neutrófilos para o sítio 

inflamatório, um mecanismo conhecido como cascata de recrutamento de 

neutrófilos, que inclui a captura, rolamento, adesão firme, arraste, e, por fim, a 

migração transendotelial do neutrófilo (Krishnaswamy et al., 1999). 
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O fluxo de neutrófilos próximo às paredes das vênulas revestidas por 

endotélio aumenta nos locais de inflamação, em consequência da vasodilatação e 

lentificação do fluxo sanguíneo, facilitando os primeiros passos da cascata de 

recrutamento, que correspondem à captura e o rolamento dos neutrófilos sobre o 

endotélio. Uma série de moléculas de adesão está envolvida neste processo, entre 

elas, as P-selectinas e E-selectinas que são expressas no endotélio, bem como os 

seus respectivos ligantes, a glicoproteína ligante da selectina P (PSGL-1, do inglês, 

P-selectin glyocoprotein ligand-1) e o ligante de E-selectina-1 (ESL-1, do inglês, E-

selectin ligand) presentes nos neutrófilos. A interação entre as selectinas e seus 

ligantes medeia à captura e o rolamento dos neutrófilos sobre o endotélio inflamado. 

Como estas interações são de baixa afinidade, elas são rompidas facilmente pela 

força de cisalhamento do fluxo sanguíneo, assim, os neutrófilos se ligam e se 

desprendem repetidamente e, consequentemente, rolam ao longo da superfície 

endotelial (Zarbock et al., 2011). 

Após o rolamento mediado pelas selectinas, os neutrófilos se aderem 

firmemente ao endotélio, num processo mediado por outro grupo de moléculas de 

adesão, denominadas integrinas. Em resposta aos estímulos inflamatórios, as 

integrinas aumentam sua afinidade pelos seus ligantes e se agrupam na membrana 

da célula. Essas alterações resultam em uma adesão mais firme do neutrófilo ao 

endotélio e na reorganização do citoesqueleto, possibilitando o arraste do neutrófilo 

sobre o endotélio. O arraste é um passo fundamental para que ocorra a 

transmigração, pois, é dessa maneira que os neutrófilos alcançam as junções 

intercelulares do endotélio. As principais integrinas envolvidas neste processo são 

as β2 integrinas CR3 (do inglês, complement receptor 3; CD11b/CD18, Mac-1) e 

LFA-1 (do inglês, leukocyte function-associated antigen-1; CD11a/CD18) presentes 

na membrana dos neutrófilos, que, por sua vez, interagem com seus ligantes 

membros da superfamília das imunoglobulinas, ICAM-1 (do inglês, intracellular 

adhesion molecule-1) e ICAM-2, respectivamente, presentes nas células endoteliais 

(Bunting et al., 2002). 

Para deixar a vasculatura os neutrófilos devem primeiro atravessar o 

endotélio, o que leva de 2 a 5 minutos, e, em seguida, atravessar a membrana 

basal, o que demanda um pouco mais de tempo, entre 5 e 15 minutos. A passagem 

dos neutrófilos através da camada de células endoteliais pode acontecer de maneira 

paracelular (entre as células endoteliais) ou transcelular (através de uma célula 
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endotelial). A transmigração paracelular talvez seja o melhor caminho utilizado pelo 

neutrófilo para alcançar o tecido. Por outro lado, a transmigração transcelular ocorre 

seletivamente em sítios vasculares específicos como, por exemplo, cérebro, medula 

óssea e pâncreas, onde o arraste do neutrófilo é impedido ou dificultado (Phillipson 

et al., 2006). 

A decisão tomada pelos neutrófilos e células endoteliais quanto ao tipo de 

transmigração, entre ou através das células endoteliais, ainda não é bem 

compreendia. Acredita-se que um fator importante para esta decisão é o padrão de 

exibição de moléculas específicas na superfície das células endoteliais, que servirão 

como indicadores do percurso mais eficiente para a transmigração sob as condições 

prevalecentes (Nourshargh, Krombach e Dejana, 2006; Woodfin et al., 2007). 

Na passagem paracelular, as integrinas ICAM-1, ICAM-2, e VCAM-1 (do 

inglês, vascular cell adhesion protein-1), e outras proteínas de junção, entre elas 

CD31, CD99 e CD144, se acumulam nas junções célula-célula, afrouxando-as e 

mediando a passagem dos neutrófilos entre as junções via CR3 e LFA-1 (Ley et al., 

2007). No que diz respeito a passagem transcelular, acredita-se que apenas 20% 

dos neutrófilos utilizam essa rota. Durante este processo as células endoteliais 

formam microvilosidades (projeções citoplasmáticas originadas na superfície 

celular), que recebem o nome de corpos transmigratórios, e englobam os neutrófilos, 

servindo como porta de entrada para o tecido, através do corpo da célula endotelial. 

As β2 integrinas e seus ligantes possuem um papel importante na estabilidade deste 

processo (Dvorak e Feng, 2001). 

Após atravessar o revestimento endotelial, os neutrófilos devem fazer seu 

caminho através da membrana basal rica em colágeno. Para isso, os neutrófilos são 

altamente equipados com proteases capazes de clivar colágeno. Por conseguinte, 

ao alcançar o local da inflamação, os neutrófilos conseguem combater um largo 

espectro de microrganismos, pois, são equipados com diversos sistemas 

antimicrobianos. Eles podem fagocitar o microrganismo e rapidamente matá-lo 

utilizando enzimas proteolíticas armazenadas em seus grânulos, enzimas presentes 

no citosol, e espécies reativas de oxigênio (ERO). No entanto, se os neutrófilos não 

conseguirem eliminar o microrganismo por fagocitose, eles podem ser submetidos a 

uma sequência de eventos programados que resultam na formação das armadilhas 

extracelulares de neutrófilos, conhecidas como NETs (do inglês, neutrophil 

extracelular traps), um processo distinto de morte celular em que ocorre liberação de 
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toda sua cromatina nuclear associada a histonas, proteínas granulares e citosólicas 

no espaço extracelular, limitando a propagação do microrganismo (Brinkmann et al., 

2004). A Figura 1 ilustra o mecanismo de migração dos neutrófilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sequência esquemática da migração dos neutrófilos. Fonte: Kolaczkowska e 

Kubes, 2013 (modificado). 

 

1.3 Fagocitose 

 A fagocitose é um mecanismo de transporte ativo mediado por 

receptores, que consiste no reconhecimento e ingestão de partículas maiores do que 

5µm, em vacúolos ligados à membrana, conhecidos como fagossomas. É um 

processo crítico para a imunidade e homeostase dos tecidos, pois, permite a 

remoção de patógenos e debris celulares nos mais diversos sítios anatômicos. A 

fagocitose é realizada principalmente por fagócitos profissionais, incluindo 

macrófagos, neutrófilos e células dendríticas (Freeman e Grinstein, 2014). 

Assim como acontece em outros fagócitos, o mecanismo de internalização 

realizado pelos neutrófilos depende do tipo de interação entre a célula e o 

microrganismo. A interação pode ser direta, através de receptores de 

reconhecimento padrão (PRR, do inglês, Pattern recognition receptor), que 

reconhecem padrões moleculares associados a patógenos (PAMP, do inglês, 
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Pathogen-associated molecular patterns), ou por receptores que reconhecem 

opsoninas. Este último inclui dois exemplos bem caracterizados: a fagocitose 

mediada por receptores para a porção Fc (fragmento cristalizável) das 

imunoglobulinas G (FcγR, Fc gamma receptors), que se baseiam na formação de 

pseudópodes para o englobamento das partículas opsonizadas por IgG, e a 

fagocitose mediada por receptores do complemento (CR, do inglês, complement 

receptors), onde não ocorre a formação de pseudópodes, e a partícula opsonizada 

parece “afundar” para dentro do fagócito (Underhill e Ozinsky, 2002; Nordenfelt e 

Tapper, 2011). 

Após a internalização das partículas opsonizadas ocorre a formação do 

fagossomo. O fagossomo nascente é um vacúolo membranoso derivado da 

invaginação da membrana plasmática, e não tem capacidade microbicida. Para que 

ocorra a eliminação dos patógenos, o fagossomo precisa passar por um processo de 

maturação que culmina na fusão dos grânulos citoplasmáticos, com a membrana do 

fagossomo, para formar o fagolisossomo. Em seguida, ocorre a desgranulação, 

mecanismo que consiste na liberação do conteúdo dos grânulos no interior do 

fagolisossomo. Concomitantemente, ocorre a montagem e ativação da enzima 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase na membrana do 

fagolisossomo, aumento do consumo de oxigênio, produção de ERO, caracterizando 

o burst (metabolismo) oxidativo do neutrófilo (Borregaard, Sørensen e Theilgaard-

Mönch, 2007).  A Figura 2 ilustra o mecanismo fagocítico e microbicida do neutrófilo. 
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Figura 2. Fagocitose e atividade microbicida do neutrófilo. Após a fagocitose, ocorre a 
produção de ERO e liberação do conteúdo dos grânulos dentro do fagolisossomo, 
culminando na destruição do patógeno. ROS, do inglês, reactive oxygen species. Fonte: 
Kennedy e DeLeo, 2009 (modificado). 

 

1.4 Desgranulação 

Os grânulos dos neutrófilos transportam com segurança uma série de 

substâncias nocivas através da corrente sanguínea e as liberam corretamente no 

momento e local apropriado. Muito mais do que apenas organelas de 

armazenamento, eles são participantes ativos e indispensáveis em quase todas as 

atividades dos neutrófilos durante a inflamação (Amulic et al., 2012). Eles são 

formados sequencialmente durante a granulopoiese na medula óssea, como visto na 

Figura 3. Existem três tipos fundamentais: 1) os azurófilos (também denominados 

primários ou peroxidase positivos); 2) os grânulos específicos (secundários), e 3) os 

grânulos terciários (de gelatinase). Estes dois últimos são peroxidase negativos. 

Além destes, um quarto conjunto de estruturas também é considerado como parte 

da família dos grânulos, são as vesículas secretoras, que são formadas por 

endocitose nos estágios finais da maturação do neutrófilo (Bjerregaard et al., 2003; 

Amulic et al., 2012). A mobilização destes grânulos ocorre de maneira sequencial, 

sendo as vesículas secretoras as primeiras a serem mobilizadas, seguidas pelos 

grânulos terciários, específicos e azurófilos (Wright et al., 2010). 
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Figura 3. Conteúdo dos grânulos dos neutrófilos, estágio de formação e propensão à 

desgranulação. Fonte: Amulic, 2012 (modificado). 

 

A heterogeneidade dos grânulos dos neutrófilos reside nos componentes da 

membrana e da matriz de cada tipo de grânulo. Os grânulos específicos, os grânulos 

de gelatinase e as vesículas secretoras, possuem em suas membranas uma 

variedade de receptores e moléculas funcionalmente importantes para as primeiras 

etapas de adesão e migração dos neutrófilos em direção ao foco inflamatório, e 

interação com o patógeno. Dentre estas moléculas, encontram-se componentes do 

complexo NADPH oxidase, β2 integrinas, como exemplo, a cadeia α CD11b do CR3, 

e receptores para peptídeos bacterianos N-formilados (f-Met-Leu-Phen receptor; 

fMLP-R) (Nordenfelt e Tapper, 2011). No sítio inflamatório, ocorre a completa 

ativação do neutrófilo, o que leva ao início do metabolismo oxidativo com a produção 

de ERO, e a mobilização dos grânulos azurófilos e dos grânulos específicos. Nos 

grânulos azurófilos encontram-se as proteínas com ação antimicrobiana direta, as 

defensinas, catepsinas, elastase e mieloperoxidase. Assim, a fusão das membranas 

dos grânulos com o fagossomo contribui para a criação de um meio microbicida e 

hostil para patógenos invasores, que fica limitado ao interior do neutrófilo. Contudo, 

em algumas circunstâncias, tais grânulos podem também extravasar e causar dano 

tecidual (Borregaard, Sørensen e Theilgaard-Mönch, 2007; Amulic et al., 2012). 

As proteínas dos grânulos não somente sinergizam com oxidantes para a 

ação microbicida, elas também interagem com as ERO de diferentes formas. Por 

exemplo, as ERO inativam inibidores de protease para assegurar a atividade das 

proteases dos grânulos, enquanto os conteúdos dos grânulos podem regular a 
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atividade da NADPH oxidase (Uriarte et al., 2011). A Tabela 1 lista os principais 

componentes dos grânulos dos neutrófilos. 

 

Tabela 1. Principais componentes dos grânulos dos neutrófilos 

Grânulos Primários Grânulos 

Secundário 

Grânulos Terciários Vesículas Secretoras 

Mieloperoxidase 

Defensinas 

Catepsina G 

Elastase 

Proteinase 3 

Azurocidina 

Lisozima 

Fosfatase alcalina 

Hidrolases 

Fosfolipase A2 

Fostolipase 3 

Fosfolipase D 

Lisozima 

Lactoferrina 

Receptor para fMLP 

CD11b 

CD18 

Citocromo B 

Gelatinase 

Colagenase 

Histaminase 

Heparinase 

Sialidase 

Receptor para fMLP 

CD11b 

CD18 

Citocromo B 

Β2-microglobulina 

Gelatinase 

Diamina oxidase 

ATPase 

Lisozima 

Acetiltransferase 

 

Receptor para fMLP 

CD11a 

CD11b 

CD18 

CR1 

Citocromo B 

Leucolisina 

Fosfatase alcalina 

Fonte: Wright et al. 2010; Borregaard, 2010 (modificado). 

 

1.5 Produção de ERO (burst oxidativo) 

O complexo enzimático NADPH oxidase é essencial para o burst oxidativo 

que resulta na produção de ERO, as quais incluem ânion superóxido (O2
•-), peróxido 

de hidrogênio (H2O2), radicais hidroxilas (HO•), e oxigênio singlete (1O2) (El-Benna, 

Dang e Périanin, 2010). A produção de ERO representa um dos mecanismos de 

defesa mais poderosos do hospedeiro contra os patógenos, devido seu efeito 

oxidante sobre constituintes celulares importantes, como por exemplo, DNA, 

proteínas e lipídeos (Aguirre et al., 2005; Valko et al., 2007). A NADPH oxidase é 

composta por cinco subunidades e uma GTPase, separadas em compartimentos 

distintos no neutrófilo. Nas células em repouso, as subunidades p22phox e gp91phox 

(PHOX do inglês Phagocyte Oxidase) formam o componente citocromo b558, que 

corresponde ao núcleo catalítico do complexo e fica localizado predominantemente 

na membrana dos grânulos secundários (cerca de 85%) e nas vesículas secretoras. 

As demais subunidades, p47phox, p67phox, p40phox, e Rac2 encontram-se no citosol 

(Nauseef, 2007).  
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A ativação da célula em resposta a estímulos apropriados como, partículas 

opsonizadas e acetato de miristoilforbol (PMA, do inglês, phorbol 12-myristate 13-

acetate), faz com que as subunidades citosólicas migrem para a membrana 

plasmática e associem-se ao citocromo b558, formando o complexo enzimático ativo. 

Após a montagem, a NADPH oxidase catalisa a produção de ânion superóxido, pela 

transferência de elétrons do NADPH, para o oxigênio molecular, de acordo com a 

seguinte reação, 2O2 + NADPH → 2O2
•- + NADP+ + H+ (Babior, 2004; Bylund et al., 

2010). Além da transferência de elétrons, a NADPH oxidase é responsável pelo 

transporte de H+ e outros cátions, especialmente K+, para o interior do fagolisossomo 

(Reeves et al., 2002). 

Uma vez produzido, o ânion superóxido é imediatamente transformado em 

peróxido de hidrogênio (H2O2) por dismutação espontânea no fagolisossomo, ou 

através da enzima superóxido dismutase no citosol. O peróxido de hidrogênio, por 

sua vez, pode reagir com íons metálicos e com o próprio ânion superóxido e dar 

origem a radicais hidroxila, ou servir de substrato para a enzima mieloperoxidase 

(MPO) para formar ácido hipocloroso, uma substância potencialmente bactericida 

(El-Benna, Dang e Périanin, 2010).  

A produção excessiva de ERO, associada a um desequilíbrio do sistema 

antioxidante, pode resultar em um estresse oxidativo e, consequentemente, mediar 

danos a estruturas celulares do hospedeiro (Valko et al., 2007). 

 

1.6 Mieloperoxidase 

A MPO é membro da família das hemeperoxidases (enzimas que utilizam 

íon ferro em suas reações de peroxidação), produto de um único gene, localizado no 

braço longo do cromossomo 17, e funciona como um componente fundamental na 

maquinaria efetora dos neutrófilos durante a inflamação. Esta enzima representa 

cerca de 5% do peso seco de neutrófilos, sendo a maior constituinte dos grânulos 

primários, podendo também ser encontrada em menores quantidades em monócitos 

e macrófagos (Klebanoff, 1967). Inicialmente a MPO corresponde a um produto 

enzimaticamente inativo, denominado apoproMPO. Após a inserção do grupamento 

heme (Ferro Protoporfirina IX), a apoproMPO é convertida a uma enzima ativa, a 

proMPO que, por sua vez, passa por modificações proteolíticas dando origem a 

MPO madura (Klebanoff, 2005). 
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Os neutrófilos, na presença de haletos como, cloreto (Cl-), brometo (Br-) e 

iodeto (I-), utilizam o H2O2 como substrato da MPO para produzir potentes agentes 

oxidantes, o ácido hipocloroso (HOCl), o ácido hipobromoso (HOBr) e o ácido 

hipoiodoso (HOI), respectivamente (Weiss et al., 1982). O cloreto normalmente está 

presente em concentrações muito maiores do que os outros haletos, o que justifica a 

maior produção de HOCl pelos neutrófilos (Prokopowicz et al., 2012).  

A ação catalítica da MPO gera pelo menos três intermediários redox como 

mostra a Figura 4. A princípio o grupamento heme da MPO encontra-se em seu 

estado nativo, ou seja, com o ferro em sua forma férrica (Fe3+), este, ao reagir com o 

peróxido de hidrogênio, forma o composto I (Fe4+). O composto I tem a capacidade 

de reagir com os haletos em um processo que envolve a transferência de dois 

elétrons, formando o respectivo ácido hipoalogenoso, e reduzindo a MPO ao seu 

estado nativo (Fe3+) novamente. Esta etapa é denominada ciclo de halogenação 

(Nussbaum et al., 2013). Além dos haletos, o composto I também pode reagir com 

diversos substratos orgânicos e formar o composto II, um intermediário que não 

possui a capacidade de formar ácido hipoalogenoso. Em seguida, o composto II é 

reduzido a sua forma ativa e adquire a capacidade de oxidar íons haleto (Van Der 

Veen, De Winther e Heeringa, 2009). A MPO, em sua forma nativa, também pode 

reagir com o superóxido e formar o composto III, que, por sua vez, sofre redução 

pelo próprio superóxido, gerando oxigênio e peróxido de hidrogênio, funcionando 

como uma superóxido dismutase (Kettle et al., 2007). A concentração relativa de 

oxigênio, superóxido e peróxido de hidrogênio, modifica a capacidade catalítica da 

MPO e determina a quantidade de intermediários reativos produzidos (Nussbaum et 

al., 2013). 

À MPO também tem sido atribuído um efeito deletério durante a inflamação, 

principalmente em funções cardiovasculares, dentre elas, a oxidação de 

lipoproteínas (Bergt et al., 2004) e aterosclerose acelerada (Mcmillen, Heinecke e 

Leboeuf, 2005). Adicionalmente, a MPO também atrai (Klinke et al., 2011) e ativa 

(Lau et al., 2005) neutrófilos, acelerando e amplificando o processo inflamatório. A 

deposição da MPO no endotélio requer o contato íntimo neutrófilo-endotélio e é 

dependente de CR3 (Jerke et al., 2013), sugerindo um papel importante para o CR3 

em mediar o dano tecidual em condições inflamatórias crônicas, como a vasculite 

que acomete pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES). 
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Curiosamente, a MPO liberada no sítio inflamatório também pode exercer um 

papel autócrino no neutrófilo por associar-se ao CR3, alterando vias de sinalização 

intercelular. Estas alterações podem levar ao aumento da produção de ERO e uma 

maior expressão de CD11b na superfície do neutrófilo. Estas evidências revelam 

funções alternativas desta enzima que são independentes de sua atividade 

bactericida (Lau e Baldus, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Reação Catalisada pela MPO dentro do fagossomo. A atividade catalítica da MPO 
inclui a produção de HOCl e dismutação do ânion superóxido. O ânion superóxido também é 
capaz de reciclar o composto II, formando composto I reduzido, de maneira a manter a 
atividade da enzima. Fonte: Klebanoff, 2012 (modificado). 

 

1.7 CR3, a integrina CD11b/CD18 

O CR3 é uma glicoproteína de adesão celular, que medeia interações célula-

célula, célula-matriz e célula-patógeno, tendo um papel essencial em vários 

processos do sistema imune. Este receptor pertence à família das β2-integrinas, 

sendo constituído por uma cadeia α (CD11b) ligada não covalentemente a uma 

cadeia β (β2 ou CD18) (Faridi et al., 2010). Cada uma das subunidades, α e β, 

possui um domínio extracelular amplo, um domínio transmembrana e um domínio 

intracelular curto, como mostra a Figura 5 (Hu et al., 2010; Chua et al., 2011; 

Rougerie, Miskolci e Cox, 2013). 
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Figura 5. Estrutura do receptor do complemento tipo 3 (CR3). EC, domínio extracelular; TM, 
domínio transmembrana; CT, domínio citoplasmático. Fonte: Suet-Mien, 2012 (modificado). 

 

No domínio extracelular da subunidade α está localizada uma região 

altamente conservada, de aproximadamente 200 aminoácidos (aa), conhecida como 

domínio I. O domínio I medeia a ligação da integrina a seus ligantes, e existe em 

duas diferentes conformações: aberto (com afinidade alta ou intermediária) ou 

fechado (baixa afinidade). Normalmente, quando os leucócitos estão na circulação, 

as β2-integrinas exibem uma baixa afinidade pelos seus ligantes devido à 

conformação dobrada e compactada do domínio extracelular, o que impede a 

exposição do domínio I. No entanto, a ativação da célula por intermédio de outros 

receptores, ou por moléculas citoplasmáticas, desencadeia uma transmissão de 

sinais de dentro para fora da célula (inside-out) através das integrinas, como 

consequência do recrutamento de uma série de proteínas quinase e moléculas 

adaptadoras presentes no citoplasma, para o domínio intracelular. O resultado final 

desta sinalização é uma mudança conformacional dos domínios citoplasmáticos e 

transmembranares da integrina, que é retransmitido para o domínio extracelular, 

com subsequente exposição do domínio I, alterando sua capacidade de se ligar aos 

ligantes. Consequentemente, esta ligação da integrina ao seu respectivo ligante leva 

a uma transdução de sinais de fora para dentro da célula (outside-in), podendo levar 

a mudanças no citoesqueleto de actina, migração, fagocitose e alterações na 
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expressão gênica. Estes eventos de sinalização, apesar desta divisão em duas vias 

distintas, ocorrem simultaneamente e reforçam-se mutuamente (Evans et al., 2009; 

Gahmberg et al., 2009). 

Entretanto, embora o domínio I seja o principal sítio de ligação das integrinas, 

outras estruturas também influenciam no reconhecimento dos ligantes. A 

subunidade α do CR3 possui um domínio lectina-like localizado próximo a 

membrana plasmática, que está envolvido no reconhecimento de ligantes não-

proteicos, incluindo, β-glucanos (ex.: zimosan, Zi) e resíduos de manose. Este 

reconhecimento pode, inclusive, modular a função do domínio I (Forsyth, Plow e 

Zhang, 1998; Plow et al., 2000). Adicionalmente, a importância de cátions como, 

magnésio (Mg2+) e manganês (Mn2+), neste processo de ligação da integrina ao 

ligante, também é reconhecida. Estes cátions podem se ligar a diferentes locais na 

porção extracelular da integrina, incluindo o sítio de ligação MIDAS (do inglês, metal 

ion dependent adhesion site), localizado no domínio I da cadeia α, e no domínio I-

like adjacente (ADMIDAS), presente na cadeia β. O domínio MIDAS auxilia na 

mudança conformacional do receptor e aumenta sua afinidade pelos ligantes 

(Lomakina et al., 2009). 

As cadeias α e β do CR3 são codificadas por genes distintos. O gene ITGAM 

(do inglês, integrin alpha M), localizado no braço curto do cromossomo 16, na região 

11.2 (16p11.2), codifica a  subunidade α (CD11b) (Lee e Bae, 2014). Já a 

subunidade CD18 é produto do gene ITGB2 (do inglês, integrin beta 2), que fica 

localizado no braço longo do cromossomo 21, na região 22.3 (21q22.3) (Etzioni, 

2009). 

O CR3 é abundantemente expresso em neutrófilos, macrófagos e monócitos, 

e liga-se a um amplo número de ligantes, incluindo proteínas da matriz extracelular, 

fibrinogênio, zimosan, ICAM-1, e ao fragmento C3bi do complemento (Zarbock e 

Ley, 2009; Huang et al., 2011; Fagerholm et al., 2013). O CR3 atua em sinergismo 

com os receptores para imunoglobulinas FcγRIIIb e FcγRIIa nos neutrófilos, para 

mediar o clearance de imunocomplexo, a fagocitose, a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO), a desgranulação e apoptose dos neutrófilos. Zhou e 

Brown (1994) sugeriram que a cooperação do CR3 com FcγRIIIb ocorre por uma 

interação física direta entre eles. Acredita-se que resíduos de carboidratos presentes 

no FcRIIIb interagem com o domínio lectina-like do CR3. Esta interação, por sua 
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vez, induz a fosforilação do domínio citoplasmático do FcγRIIa e, subsequente, 

transdução de sinais. Em adição, a ligação do CR3 do neutrófilo com o ICAM-1 nas 

células endoteliais, medeia as interações neutrófilos-endotélio responsáveis pela 

migração celular (Ley et al., 2007). Diante disso, pode-se afirmar que o CR3 

apresenta um papel fundamental no controle da inflamação. 

Em neutrófilos não estimulados, as subunidades CD11b e CD18 estão 

localizadas na membrana dos grânulos específicos e terciários, nas vesículas 

secretoras, e uma pequena parte na membrana plasmática. Numa série de 

experimentos, Sengeløv e colaboradores (1993) demonstraram que quando os 

neutrófilos são estimulados por fMLP (do inglês, N-formyl-methionyl-leucyl-phenyl-

alanine), PMA ou zimosan opsonizado com soro humano normal Zi/SHN, ocorre a 

translocação do CD11b e do CD18 para a membrana plasmática, com um aumento 

na quantidade deste receptor na superfície da célula (6 a 25 vezes mais) em 

resposta a tais estímulos. 

 
1.8 Variante ITGAM (rs1143679) 

Em 1996, Simsek e colaboradores descreveram um polimorfismo de um único 

nucleotídeo (SNP, do inglês single nucleotide polymorphism) no gene ITGAM. Esta 

mutação pontual (ITGAM - G328A, rs1143679) em que ocorre a troca de uma 

guanina (G) por uma adenina (A), resulta na mudança de uma arginina (Arg) por 

uma histidina (His) na posição 77 do domínio extracelular do receptor na cadeia 

CD11b, acarretando em modificações nas estruturas terciária e quaternária da 

proteína. A presença da arginina na posição 77 (R77) da cadeia CD11b foi 

denominada de antígeno de MART. Esta variante é responsável pela aloimunização 

de indivíduos Mart-negativos, que são aqueles cuja cadeia CD11b apresenta uma 

histidina na posição 77 (77H). Atualmente este aloantígeno é designado como 

aloantígeno do neutrófilo humano (HNA, do inglês, human neutrophil alloantigen) – 

4a. Este aloantígeno está associado à incidência de neutropenia neonatal (Sachs et 

al., 2004) e a variante polimórfica HNA-4a-positivo é encontrada em mais de 90% da 

população brasileira (Cardone et al., 2006). O resíduo de Arg-77 encontra-se 

próximo ao domínio I, como mostrado na Figura 6. Portanto, esta variante pode 

influenciar a interação da integrina com os ligantes e outras funções celulares (Nath 

et al., 2008; Anaya et al., 2012; Zhou et al., 2013). 
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Figura 6. Representação da posição 77 da cadeia CD11c da integrina αXβ2, que apresenta 
66% de identidade e 77% de homologia com o CR3. Fonte: Macpherson, 2011 (modificado). 

 

Fagerholm e colaboradores (2013) demonstraram que o alelo 77H não 

influencia a expressão da integrina na superfície de células transfectadas, nem a 

heterodimerização com o CD18. Foi visto também que não mudou a habilidade da 

integrina em promover mudanças conformacionais associadas à ativação da 

integrina, e pouco afetou a ligação a ligantes solúveis. Estes resultados sugerem 

que a sinalização inside-out é relativamente normal. Entretanto, indivíduos com a 

variante 77H sofrem influências drásticas na habilidade da integrina de mediar a 

ligação da célula a ligantes, como ICAM-1 e ICAM-2, em condições estáticas ou de 

fluxo de cisalhamento, sugerindo que a sinalização outside-in, que normalmente leva 

ao fortalecimento da ligação, é afetada em células de indivíduos com o alelo mutado. 

Também foi demonstrado por nosso grupo de pesquisa que a variante 77H 

está associada à suscetibilidade ao LES e com a ocorrência de nefrite (Toller-

Kawahisa et al., 2014), corroborando com outros grupos (Yang et al., 2009; Sanchez 

et al., 2011), bem como uma associação da presença da variante 77H com o 

aumento da produção de ERO por neutrófilos de pacientes com LES (Toller-

Kawahisa et al., 2013). As associações da variante 77H com o risco ao LES e à 

nefrite lúpica têm implicações para o dano tecidual nos processos inflamatórios por 

deposição de imunocomplexos (IC) em órgãos e endotélio. Entretanto, há poucos 

estudos funcionais com esta variante, sendo a maioria em células transfectadas 

(Macpherson et al., 2011; Fosatti-Jimack et al., 2013). 



INTRODUÇÃO   37 

 

 

O estudo da influência de polimorfismos de receptores nas funções efetoras 

dos neutrófilos é importante para a compreensão dos mecanismos que envolve as 

defesas do hospedeiro e a interação neutrófilo-endotélio, na patogênese dos 

processos inflamatórios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.CONCLUSÕES 
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- O polimorfismo rs1143679 da cadeia CD11b do CR3 não afetou a atividade de 

MPO em neutrófilos humanos. Contudo, a atividade da MPO de neutrófilos em 

resposta à estimulação com Zi/SHN, via CR3, foi menor, embora não significante, 

em neutrófilos de indivíduos com a variante 77H (R77H e 77H) para a cadeia CD11b 

do CR3, quando comparados aos neutrófilos de indivíduos homozigotos R77.  

- Esse resultado mostra a necessidade de investigar se pequenas diferenças entre a 

liberação de MPO por neutrófilos, expressando a variante 77H da cadeia CD11b, 

pode explicar a associação do polimorfismo rs1143679 com a suscetibilidade ao 

LES e/ou outras doenças.  

- O burst oxidativo dos neutrófilos, medido pela QL dependente de lucigenina e 

luminol, não apresentou diferença entre os grupos, sugerindo que a variante 77H da 

cadeia CD11b do CR3 não afeta a produção de ERO dependente da atividade da 

NADPH oxidase e da MPO, respectivamente, neste modelo com Zi/SHN. 

- Não houve diferença na expressão do CR3 nos diferentes grupos. Isto sugere que 

a variante 77H da cadeia CD11b do CR3 não interfere na expressão deste receptor. 
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