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1. INTRODUÇÃO 

Doenças auto-imunes são, em geral, patologias multifiltoriais que decorrem de 

fatores genéticos e ambientais. Há evidências convincentes de que a susceptibilidade 

genética é complexa para a maioria dessas doenças, mediada por vários genes 

polimórficos, nenhum sendo suficiente ou requerido para que a doença ocorra, e que a 

interação de vários aleIos pode acentuar ou atenuar a susceptibilidade à doença. 

Obedecendo a estes critérios está o pêntlgo toliáceo endêmico (PFE), uma doença auto

imune da epiderme, endêmica no Brasil, causada por auto-anticorpos direcionados 

contra a desmogleína 1, uma glicoproteína de adesão celular, constituinte dos 

desmossomos. 

A etiologia do PFE é desconhecida e, em grande parte por conseqüência disto, 

o tratamento é difícil e com muitos efeitos colaterais. Sem tratamento adequado o 

pênfigo pode ser fatal porque grandes áreas da epiderme podem ser perdidas, sendo que 

a primeira linha de defesa do nosso organismo é comprometida. Isto pode levar à perda 

de t1uidos e infecções secundárias. Desta maneira é de extrema importância a 

elucidação do componente genético envolvido na susceptibilidade à doença, uma vez 

que estes podem ajudar tanto na prevenção, quanto na melhora do tratamento desta 

patologia. 

Já foi demonstrado que o gene que coditlca auto-antígeno do pênfigo - a 

desmogleína 1 - é polimórfico e que este polimorfismo está associado com a 

susceptibilidade à doença numa população caucasóide francesa. Portanto, torna-se 

necessário verificar se este polimorfismo está associado com a doença também em 

nossa população, já que os genes e aleios que contribuem com a etiopatogênese de 

doenças complexas podem não ser os mesmos em todas as populações. 

Este trabalho tàz parte de um projeto maior desenvolvido no Laboratório de 

Genética Molecular Humana. Neste projeto, investigam-se outros genes candidatos para 

associação com o pênfigo foliáceo endêmico, uma vez que a interação de vários loci e 

aleIos pode alterar (acentuar ou diminuir) a susceptibilidade à doença. A identificação 

desses fatores é o princípio para a compreensão da complexidade do mecanismo auto

imune, e constitui-se num dos grandes desafios dos pesquisadores na atualidade. Na 

tentativa de contribuir com o conhecimento gerado nessa área de pesquisa, o propósito 

deste trabalho é investigar uma possível associação de polimorfismos genéticos da 

desmogleína 1 com o pênfigo tbliáceo endêmico. 
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2. REVISÃO BmLIOGRÁFIcA 

2.1 - Doenças Complexas 

A doenças podem ter como causa tàtores genéticos ou fatores ambientais. 

Geralmente estes tatores interagem para desencadear a patologia, mas com 

contribuições diferenciadas. As doenças monogênicas estão entre aquelas nas quais o 

papel dos fatores genéticos é predominante e incontestável, uma vez que os padrões 

genealógicos mendelianos são consistentes (STRACHAN et ai., 2002). Já as doenças 

infecciosas são decorrentes principalmente de causas ambientais. Entre estes extremos 

existe um amplo espectro de condições, incluindo doenças oligogênicas ou poligênicas 

com variação na contribuição dos tàtores ambientais (PETZL-ERLER, 1999). Como 

exemplos destas situações podem ser citadas as doenças do coração, diabetes, canceres, 

esquizofrenia, lupus eritematoso sistêmico e muitas outras. Todas são exemplos das 

chamadas doenças "complexas" ou "multitàtoriais", significando que elas não podem 

ser atribuídas a mutações em um único gene ou a um único tator ambiental. 

O tratamento das doenças complexas ainda é bastante dit1cil, pois suas causas 

são pouco conhecidas. Por isso, torna-se de grande importância o esclarecimento dos 

tàtores genéticos que contribuem para esse processo. Estes fatores, uma vez 

identificados, podem auxiliar não só no desenvolvimento de melhores estratégias de 

tratamento, mas também oferecem uma potencial contribuição para o entendimento da 

patofisiologia e etiopatogênese da doença, bem como podem prover novos métodos de 

diagnóstico e prevenção (PETZL-ERLER, 1999). 

A contribuição genética para aumentar o risco de desenvolvimento das doenças 

multitàtoriais resulta de um grande número de variantes polimórticas com baixa 

penetrância, ou seja, as variantes exercem pequeno eteito no tenótipo (WILLET, 2002). 

Com o seqüenciamento do genoma humano, a expectativa é de que os polimortlsmos 

genéticos mais comuns que predispõem a doenças complexas sejam elucidados nos 

próximos anos. 

Para identificar as variantes que conferem um baixo risco relativo - genes que 

predispõem a doenças complexas - têm sido utilizadas principalmente as análises de 

associação caso-controle. Diferentemente das análises de ligação que necessitam de 

centenas de tamílias, as análises de associação requerem amostras de tamanho 

comparativamente menor (RISCH et ai., 1996). Neste tipo de análise, são comparadas, 
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entre pacientes e indivíduos saudáveis, as freqüências alélicas e genotípicas das 

variantes de genes considerados candidatos a predispor à doença. 

Muitas das doenças complexas são atribuídas a disfunções auto-imunes, tais 

como pênfigo foliáceo e vulgar, artrite reumatóide e os já citados diabetes e lupus. 

Doenças auto-imunes são condições crônicas que caracterizam-se pelo ataque do 

sistema imune a um ou mais órgãos próprios e atetam aproximadamente 5% da 

população (BECKER et aI., 1998). Os mecanismos envolvidos na auto-imunidade ainda 

são pouco conhecidos, mas há evidências de um componente genético, dado pela 

agregação tàmilial. Isso signitica que há um risco maior de um consangüíneo apresentar 

a patologia, quando comparado com o risco de um indivíduo qualquer da população 

(STRACHAN et a!., 2002). 

2.2 - Pêntigo Foliáceo Endêmico 

2.2.1. Formas clínicas e epidemiologia 

Pênfigo compreende um grupo de doenças auto-imunes raras e graves, órgão

especíticas da epiderme, caracterizadas pela produção de auto-anticorpos direcionados 

contra moléculas de adesão celular - as desmogleínas (AMAGAl, 1995a) - expressas 

sobre os queratinócitos. Os auto-anticorpos reconhecem as desmogleínas e são 

responsáveis pela formação de vesículas íntra-epidérmicas. 

Existem três formas imunológicas de pênfigo: o pêntlgo toliáceo (PF), o 

pênfigo vulgar (PV) e o pêntlgo paraneoplásico (PPN). Em todas estas formas as 

desmogleínas são alvos dos auto-anticorpos, sendo que a distinção entre elas é dada por 

qual desmogleína específica é alvo, e se outras proteínas adicionais estão ou não 

envolvidas. Há diterenças clínicas e histopatológicas entre elas. O PV atinge a pele e 

mucosas e as vesículas ocorrem em camadas mais profundas da epiderme, enquanto no 

PF só a epiderme é atingida e as vesículas localizam-se nas camadas mais superficiais 

(CHIDGEY, 1997). Já no PPN , à semellhança do PV são encontradas lesões na pele e 

mucosas, só que outras proteínas além das desmogleínas são reconhecidas pelos auto

anticorpos (ANHALT, 1999). 
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o pênfigo foliáceo pode ser reconhecido sob duas formas: o clássico, que é 

raro e ocorre esporadicamente em todo o mundo, e o endêmico, também conhecido 

como fogo selvagem, objeto de estudo deste trabalho (Figura 2.1). Não há diferenças 

clínicas e histopatológicas entre estas duas formas. Descrito esporadicamente em vários 

países das Américas e no Japão (MIY AGA WA et ai. , 1999) e na Tunísia (GARIN

BASTUGI et ai. , 1995), é no Brasil que o PF atinge sua maior incidência. A doença 

ocorre de forma endêmica nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 

principalmente Mato Grosso do Sul. No fmal da década de 1980, o pênfigo foliáceo 

brasileiro passou a ser chamado de pênfigo fo liáceo endêmico (PFE), refletindo com 

mais precisão sua principal característica diferencial - a endemicidade. Esta 

característica toma essa patologia especialmente interessante, sendo a única doença que 

é ao mesmo tempo auto-imune e endêmica (CAMPBELL et ai. , 2001). 

Figura 2.1. Lesões características do pênfigo foliáceo endêmico. (PAVONI, et 

ai., 2000). 

2.2.2. Imunopatologia 

A etiologia do PFE permanece desconhecida. A detecção de auto-anticorpos 

circulantes no soro de pacientes, tem sido demonstrada através de imunofluorescência 

indireta (IFI) (BEUTNER et ai. , 1964 apud CAMPBELL et ai., 2001). Os mesmos 

autores, por meio de imunofluorescência direta (IFD) da pele lesionada de pacientes 
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mostram a marcação da superf1cie celular epitelial, indicando a deposição de 

imunoglobulinas (Ig) sobre a membrana dos queratinócitos. 

Os anticorpos depositados sobre os queratinócitos são principalmente 19G, 

particularmente da subclasse 19G4, com títulos menores de IgG1, e com IgG2, IgG3 e 

IgM sendo muito pouco freqüentes (TREMEAU-MARTINAGE et ai., 1995 apud 

MARTEL et ai., 200 la). Os anticorpos circulantes também são IgG4 e IgG1, e 

raramente IgG3 (JONES et a!., 1988 apud MARTEL et a!., 2001a). A recuperação dos 

pacientes geralmente está correlacionada com o decréscimo dos títulos de IgG4, 

enquanto os títulos de IgG 1 muitas vezes permanecem detectáveis, ilustrando o papel 

patogênico dos anticorpos 19G4 (BHOL et ai., 1994 apud MARTEL et ai., 2001a). 

Esses auto-anticorpos são direcionados contra a desmogleína 1 (Dsg1), uma 

glicoproteína transmembrânica, integrante dos desmossomos, e que tem uma 

participação fundamental na adesão celular entre os queratinócitos (WHEELER et al., 

1991). Quando reconhecida pelos auto-anticorpos, a Dsg1 perde a capacidade de 

exercer sua função de adesão celular e, em conseqüência disso furmam-se as vesículas 

características da doença com desprendimento da camada superficial da epiderme, 

fenômeno conhecido como acantólise. 

Uma evidência direta de que auto-anticorpos anti-Dsg1 presentes no soro de 

pacientes são patogênicos, vem de experimentos que envolvem imunoadsorção. 

AMAGAl et ai. (l995b) demonstrou que uma proteína quimérica contendo o domínio 

extracelular inteiro da Dsgl e a região constante da 19G1, adsorve completamente a 

imunorreatividade dos anticorpos do soro de pacientes contra a superflcie celular dos 

queratinócitos. 

Diante do exposto aCIma, percebe-se que está bem definido o papel da 

imunidade humoral, por meio de anticorpos IgG4 contra a Dsg 1. A evidência da 

imunidade celular, mediada pelos linfócitos T é mais recente. Um estudo realizado com 

os indígenas Terena (LIN et aI., 2000) demonstrou que células T de 13 dos 15 pacientes 

reconheceram a Dsg 1 recombinante, sendo que a proliferação foi antígeno-específica. 

As características dos clones de células T que responderam especificamente à DSG Ir, 

apontaram para células T de memória, enfatizando a possibilidade de células T 

participarem da resposta auto-imune. É importante destacar ainda, que a imunidade 

humoral é dependente do "auxílio" de células T CD4+. 
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2.2.3. Histopatologia 

A mais marcante característica histológica do PF é a acantólise nas bolhas 

intra-epidérmicas. No entanto, o mecanismo molecular da acantólise permanece 

controverso. 

Foi sugerido que a ativação do sistema complemento possa ter um papel 

relevante na acantólise, uma vez que as lesões epidérmicas de pacientes mostram 

grandes deposições do fator C3 e porque a adição de complemento às culturas ceiulares 

previamente tratadas com anticorpos IgG de pacientes intensitica o processo de 

acantólise (JORDON, 1980; apud HANS-FILHO et ai., 1999). Entretanto, a acantólise 

pode ser induzida in vitro por anticorpos sozinhos, sem complemento (MARTEL, 

200Ib). Portanto, parece que o sistema complemento não é necessário para o processo 

acantolítico, mas provavelmente pode intensificá-lo. Como o complemento é ativado 

permanece incerto. Anticorpos 19G4 não fixam complemento, mas como está 

freqüentemente associado com IgG 1, pode ser que ocorra uma ativação local do 

complemento peia via clássica. Alternativamente, C3 pode ser produzido por 

queratinócitos ativados, o que precisa ser melhor esclarecido (MARTEL et aI., 200Ia). 

Também tem sido sugerido que a patogenicidade dos anticorpos no pênfigo se 

dá pela ativação de proteases não específícas, através do sistema plasminogênio

plasmina. Os dados experimentais mostram que existe ativador de plasminogênio e 

atividade proteolítica induzida por auto-anticorpos em queratinócitos em cultura. O 

principal ativador de plasminogênio identificado é do tipo uroquinase (uPA). A uP A 

ativaria o plasminogênio, que por sua vez indiziria a produção de plasmina, que é uma 

proteína com atividade proteolítica não-específica, que acabaria lisando as 

desmogleínas. Entretanto, vários outros experimentos têm contestado a implicação de 

uP A na acantólise: a elevação de uP A tem sido registrada em muitas outras doenças de 

pele sem acantólise e, a transferência passiva de IgG de pacientes para camundongos 

neonatos '<knockout" para uP A induz acantólise no mesmo nível que em camundongos 

controle. Portanto, o sistema plasminogênio-plasmina parece também não ter um papel 

importante na acantólise, mas pode atuar secundariamente na amplificação das lesões. 
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2.2.4. Tratamento 

o tratamento do PF faz-se, principalmente, com corticóides por via oral. Por 

demandar um tratamento prolongado, há probabilidade de efeitos colaterais, como o 

desenvolvimento de infestações intestinais e infecções bacterianas extracutâneas, como 

pneumomas, infecções urinárias, tuberculose, septicemias e outras. Além disso, 

hipertensão, hiperglicemia, aumento de peso, osteoporose, gastrite e úlcera 

gastrintestinal e surtos psicóticos podem surgir durante o tratamento. Os pacientes, 

devem ainda proteger-se da luz solar, dado que a luz ultravioleta pode induzir a 

formação de bolhas, sendo o sol, fator ambiental dos mais importantes no 

desenvolvimento e agravamento do PFE (CAMPBELL et al., 2001). 

2.2.5. Pênfigo como doença complexa- genética e ambiente 

o PFE não pode ser atribuído a um único gene ou a um único tàtor ambiental. 

Por isso, ao estudá-lo, temos que considerar todos os fatores. 

Com relação aos tàtores ambientais, há estudos registrando evidências e 

sugerindo que um mosquito, mais especifícamente um simulídeo (Simuliidae), possa 

atuar como agente transmissor ou desencadeador da resposta auto-imune (LOMBARDI 

et al., 1992). Também chama a atenção a grande incidência entre crianças e adultos 

jovens residentes em áreas rurais. 

A agregação familial da doença evidencia a participação de um componente 

genético. Poder-se-ia hipotetizar que a agregação é conseqüência do compartilhamento 

do mesmo ambiente entre individuos da mesma tàmília. No entanto, o número de casos 

entre indivíduos geneticamente relacionados é muito superior ao de indivíduos com 

ligações apenas sociais (esposo-esposa, cunhados, etc.). Esta desproporcionalidade dos 

índices, leva-nos a conclusão de que existe uma predisposição genética a esta doença 

(HANS-FILHO et al., 1999). 

Em virtude de sua função na resposta imune e do elevado grau de 

polimortlsmo, os genes situados no Complexo Principal de Histocompatibilidade 

(MHC), chamados de genes HLA em humanos, estão entre os mais investigados para 

associação com doenças auto-imunes, incluindo-se o PF. A associação de moléculas 

HLA com doenças auto-imunes é devida ao fato de que os aminoácidos polimórficos no 

sítio de ligação aos peptídeos definem a afinidade da ligação do peptídeo que está sendo 
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apresentado e, portanto, a capacidade de um indivíduo montar uma resposta imune a um 

antígeno, sendo ele estranho ou próprio (TODD, 1999). 

Um estudo inicial realizado por nosso grupo de pesqUisa investigou uma 

população caucasóide do sul do Brasil, através de tipagem sorológica, O objetivo era 

verificar se genes HLA estavam associados à susceptibilidade ao PFE, sendo constatada 

associação positiva com HLA DR1 e DR4, e associação negativa com DQ2 (PETZL

ERLER et aI., 1989). Estes resultados loram recentemente confirmados e ampliados 

através de tipagem molecular (PA VONI et aI., 2003), num estudo que objetivou avaliar 

as associações entre PFE e aielos HLA-DRB 1. Outros grupos, trabalhando tanto com o 

pênfígo foliáceo endêmico (MORAES et aI., 1991; MORAES et aI., 1997), quanto com 

a forma esporádica (Ml Y AGA W A et aI., 1999; LOISEAU et aI., 2000), encontraram 

resultados semelhantes. As discordâncias nos resultados das associações com a 

patogênese são resultantes do polimorfismo HLA entre as populações analisadas, já que 

associações não detectadas em um certo grupo étnico pode ser explicada pela ausência 

ou baixa freqüência dos aleIos correspondentes nesta população (PAVONJ et aI. 2003). 

É isto, por exemplo, que ocorreu nas populações ameríndias analisadas (MORAES et 

ai., 1997; CERNA et aI., 1993), nas quais um padrão diferente de associações foi 

registrado. 

Apesar das discrepâncias nos resultados das associações, foi verificado que 

todos os alelos DRB 1 positivamente associados com PFE em diferentes grupos étnicos, 

compartilham uma seqüência de aminoácidos nas posições 67-74, localizada na terceira 

região hipervariável da molécula: LLEQRRAA (MORAES et ai., 1997) Estes dados 

sugerem que a herança dessa seqüência é que está envolvida na susceptibilidade ao PFE, 

e não alelos em particular. No recente estudo publicado por nosso grupo (PAVONJ et 

aI., 2003) esse motivo também esteve positivamente associado com o PFE. Entretanto, 

as análises de associações com aminoácidos em posições polimórtlcas e suas 

combinações, não possibilitou o agrupamento de todos os aleIos de susceptibilidade em 

um único grupo e dos de resistência em outro. 

Muito informativos são os estudos recentes que demostram as interações entre 

os alelos de susceptibilidade e resistência dentro de um mesmo loco (P A VONl et ai., 

2003), e os que analisam interações entre locos (MARTEL et aI., 2002). No primeiro, 

que analisou a interação entre os aleIos do gene HLA-DRB 1, foi demonstrado o efeito 

de diferentes combinações genotípicas sobre a doença. As interações entre os alelos de 

susceptibilidade, protetores e neutros desviaram claramente do modelo codominante. O 
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segundo, combinou análises dos polimorfismosentre os locos HLA-DRBl e DSGl, que 

codifica o auto-antígeno da doença. As análises combinadas demonstraram que o alelo 

DRB 1 *04 e o genótipo C/C(809) interagem para conferir uma alta susceptibilidade ao 

PF. 

Estas formas de abordagens demonstram a complexidade genética das doenças 

auto-imunes, ao mesmo tempo que são relevantes para o entendimento dos mecanismos 

envolvidos na patogênese destas doenças. É este tipo de estudo que pretende-se com 

este trabalho, uma vez que alguns genes já foram e outros estão sendo investigados por 

nosso grupo. 

2.3. Tolerância e quebra da tolerância ao próprio 

Uma explicação para a resistência de 95% dos indivíduos a doenças auto

Imunes é que muitas dessas pessoas possuem um complemento de alelos em genes 

imunoreguladores que garantem que as respostas de células T e B a antígenos próprios 

seja evitada (TODD, 1999). O principal mecanismo responsável pela ausência de reação 

imunológica contra antígenos próprios é a deleção donaI de células T autoreativas no 

timo. Até a década de 1960, acreditava-se que todos os lintõcitos reativos ao próprio 

eram eliminados durante seu desenvolvimento e que uma falha na eliminação desses 

linfócitos levava à auto-imunidade. No ilnal dos anos 1970, muitos experimentos 

evidenciaram o contrário do que se pensava, revelando que nem todos os linfócitos 

reativos ao próprio são deletados durante a maturação (KUBY, 2002). As células que 

escapam desse processo passam a integrar o conjunto de células T periféricas, ou porque 

a afinidade com o antígeno é baixa (e este não está presente no timo em quantidades 

suficientes), ou porque o antígeno não estava presente durante a ontogenia das células T 

(proteínas restritas a determinados órgãos) (JANEW A Y et aI., 1997). Portanto, 

indivíduos saudáveis podem possuir linfócitos autoreativos circulantes. 

A presença dessas células autoreativas via de regra não resulta em reações 

auto-imunes, pois sua atividade pode ser regulada por um segundo mecamsmo 

responsável pela auto-tolerância ~ anergia ou supressão donal, que ocorre na periferia. 

(KUBY, 2002). Vários mecanismos podem resultar na supressão de células autoreativas 

na periferia, entre eles estão a supressão por células imuno-reguladoras e a simples 

ignorância das células T autoreativas em relação ao auto-antígeno. Já a deleção ou 
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anergia pode se dar pela ausência de um sinal co-estimulador necessário à ativação das 

células T em adição ao fornecido pela ligação entre o receptor de linfócito T (TCR) e o 

complexo da molécula HLA com o antígeno (JANEWAY, 1997). 

Uma quebra nesta regulação pode levar à ativação de clones de células B ou T 

autoreativos. Esta ativação pode ocorrer por várias causas e quase sempre está associada 

a uma infecção por microrganismos. 

A liberação de antígenos, devido a uma infecção ou trauma, antes restritos a 

um determinado local do organismo e que, a princípio não tinham contato com células 

do sistema imune (antígenos seqüestrados), pode levar à ativação de linfocitos que 

escapam da deleção donal por não terem interagido anteriormente com o auto-antígeno 

(KUBY, 2002) 

Microrganismos infecciosos podem ativar clones de iintõcitos T autoreativos 

por possuírem antígenos muito semelhantes a auto-antígenos, levando a uma reação 

cruzada. Este fenômeno é conhecido como mimetismo molecular e já foi verifícado na 

esclerose múltipla (WUCHERPFENNIG et ai., 1995). Os receptores de células T 

podem reconhecer um número surpreendente de peptideos estruturalmente relacionados 

derivados de diferentes antígenos e ligados a moléculas MHC próprias 

(W1JCHERPFEN-NIG et al, 1995). Esta ampla diversidade do reconhecimento por 

células T acentua a ocorrência de mimetismo molecular. A existência de um repertório 

tão diverso faz sentido dentro do contexto de resistência a doenças infecciosas: se o 

repertório for muito reduzido no timo ou demasiadamente controlado na periferia, pode 

não haver diversidade adequada no reconhecimento de antígenos estranhos (TODD et 

ai., 1999). 

Com relação ao pênfigo foliáceo, estudos têm demonstrado a presença de auto

anticorpos em uma grande percentagem (55%) de indivíduos saudáveis (W ARREN et 

ai., 2000). Esses auto-anticorpos podem, em teoria, ser precedidos pela apresentação de 

antígenos próprios levando à ativação de células T, seguida pela ativação de células B e 

subsequente produção de anticorpos. Nesses individuas, parece que os mecanismos 

responsáveis pela auto-tolerância estão sendo etlcazes, ao contrário dos pacientes onde 

falhas nesse processo desencadeiam a auto-imunidade. WARREN et aI. (2000), 

concluíram ainda, que o desencadeador ambiental inicial para a produção de auto

anticorpos anti-Dsgl está próximo à área endêmica, pois a proporção de indivíduos 

saudáveis com auto-anticorpos aumentou com a proximidade da residência dessas 

pessoas à área endêmica. Como mencionado anteriormente, LOMBARDI et ai. (1992), 
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registraram evidências e sugenram que um mosquito possa atuar como agente 

transmissor ou desencadeador da resposta auto-imune. A exposição crônica aos 

antígenos inoculados por esses mosquitos poderiam ativar a produção de auto

anticorpos em indivíduos predispostos, que por sua vez poderiam ocasionar uma reação 

cruzada com antígenos epidérmicos e causar a acantólise. 

2.4 -Desmogleína 1 

2.4.1. A proteína Dsgl 

Os desmossomos são pontos de contato intercelular que tlxam as células uma 

às outras. Sua função básica é ligar os filamentos intermediários de uma célula aos 

filamentos intermediários da célula adjacente (ALBERTS et ai., 1997). No caso da 

epiderme trata-se de t1lamentos de queratina. Múltiplas proteínas compõem o 

desmossomo, sendo que elas podem ser agrupadas em três grupos funcionais:(1) os 

filamentos de queratina que se ligam a (2) proteínas plaquinas, as quais estão dentro de 

citoplasma, sob a membrana plasmática, e que se ligam a (3) proteínas 

transmembrânicas, as desmogleínas (ANHALT, 1999). As desmogleínas fazem, 

portanto, a conexão entre o citoesque!eto de duas células adjacentes, mantendo a forma 

e integridade do tecido (Figura 2.2). 

As desmogleínas são glicoproteínas de membrana tipo 1, pertencentes à 

superfamília das caderinas - proteínas de adesão celular dependentes de cálcio. Elas 

existem em três isoformas distintas, denominadas Dsgl, Dsg2 e Dsg3, as quais são 

produtos de genes diferentes e expressas de maneira tecido-específica. O significado da 

existência destas três isoformas ainda é desconhecido, e seu perfil de expressão é 

complexo (BANNON, 2001). 

Na pele, as principais desmogleinas expressas são a Dsgl e a Dsg3. A Dsg3 

está presente na camada suprabasal (inferior) da epiderme e também nas mucosas. No 

pênfigo vulgar, os auto-anticorpos são direcionados contra a Dsg3. Devido à sua 

distribuição, as lesões no PV envolvem as membranas mucosas com lesões cutâneas 

aparecendo secundariamente durante o curso da doença. Já a Dsg 1 é restrita à camada 

sub córnea (superior) do epitélio. Como já mencionado, é a desmogleína alvo dos auto

anticorpos patogênicos no pênfigo toliáceo. Devido à sua distribuição, as lesões 
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ocorrem estritamente na camada superficial da epiderme. No pênfigo paraneoplásico, 

além das desmogleínas, as proteínas plaquinas também são alvo dos auto-anticorpos. 

(A) 

Fianentos de 
qJeratna 19ados à 
placa c/IopIClSTlállca 

Cadeflná 

ElPOÇo 
Intercelua 

MembrOO08 
plasnállcas em Interação 

(B) 

Fianentos de 
qJeratna 

Lan Ina bosai 

(C) 

Hernldesmossomo 

Figura 2.2. (A) Micrografia eletrônica de um desmossomo entre duas células 

epidermais, mostrando a ligação aos filamentos intermediários. (B) Desenho 

esquemático de um desmossomo. (C) Desenho esquemático mostrando a distribuição 

dos desmossomos nas células epiteliais (ALBERTS et ai., 1997). 

A Dsg 1 é uma proteína de 160 kD e como todos os membros da superfamília 

das caderinas, mostra uma organização repetitiva de seu ectodomínio. Este compreende 

quatro repetições extracelulares (EXI-4) de aproximadamente 110 aminoácidos cada, 

contendo faixas de aminoácidos que ligam íons cálcio (Figura 2.3). O quinto domínio 

extracelular (EX5) está entre os domínio repetitivos e a membrana plasmática e é mais 

variável em tamanho e seqüência (GALLIN, 1986). O EXl e o EX2 são os domínios 

envolvidos na interface adesiva entre caderinas pertencentes a células adjacentes. 
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* * ~~_~ --= __ J 
EXl EX2 EX3 EX4 EX5 TM IC 

Figura 2.3. Representação esquemática da estrutura da Dsg 1, mostrando a organização 

repetitiva de seus ectodomínios. EXl-5: domínios extracelulares 1 a 5; TM; domínio 

transmenbrana; IC: domínio intracelular; * Localização aproximada das posições 

variáveis analisadas no presente trabalho; Barras transversais em negrito: sítios de 

ligação ao cálcio. 

2.4.2. O gene DSG 1 e seu polimorfismo 

O gene DSGl esta localizado no cromossomo 18q12 (WANG et aI, 1994). A 

organização do gene DSG1, assim como uma de suas regiões polimórficas foi 

inicialmente descrita em bovinos (PUTTAGUNTA et a.l. , 1994). De acordo com este 

estudo, DSG 1 consiste de 15 exons distribuídos sobre mais de 37,5 kilo bases de DN A 

genômico, e apresenta uma região polimórfica no exon 11. Recentemente, polimorfismo 

no exon 11 foi identificado também em humanos (Martel et aI., 2001b). O exon 11 

codifica parte do quarto domínio extracelular, o quinto e ainda parte do domínio 

transmembrana. Esta região polimórfica inclui três mutações não-sinônimas 

(substituição AlC na posição 1555, substituição C/A na posição 1570 e substituição AlC 

na posição 1660) e uma inversão AAAGAlAGAAA nas posições 1686-1690. Essa 

alterações ou estavam todas presentes ou todas ausentes, indicando a constituição de um 

único haplótipo variante (Figura 2.3 e 2.4). 

MARTEL et aI. (2001b) identificaram ainda um segundo polimorfismo na 

região codificadora do segundo domínio extracelular (EX2), localizado na posição 809 

do exon 7 (Figura 2.2). A substituição T/C é silenciosa. 

O polimorfismo de DSGl pode contribuir para a auto-imunidade de várias 

formas: a substituição de aminoácidos na proteína pode ocasionar uma alteração 

conformacional da estrutura tridimensional da proteína, fazendo com que ela seja 

reconhecida com maior ou menor afmidade pelos auto-anticorpos, ou ainda, epítopos 

gerados a partir do processamento da proteína Dsg 1, podem apresentar diferentes 

conformações devido à substituição de aminoácidos na proteína. Em conseqüência 
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disto, podem ligar-se com uma maior ou menor afinidade à fenda das moléculas lll.,A e 

serem maIS ou menos facilmente apresentadas aos linfócitos T, desencadeando a 

resposta auto-imune. 

MARTEL et aI. (2001 b), realizaram ainda estudos de associação destas duas 

regiões polimórficas com o pênfigo foliáceo esporádico, e encontraram associação 

positiva da variante C da posição 809 com a doença. Não foi encontrada associação com 

o haplótipo variante. Para tentar explicar a associação da posição 809, na qual a 

substituição é silenciosa, os autores hipotetizaram uma possível associação com outro 

polimorfismo, localizado ou na região reguladora, ou em outra região codificadora do 

gene, ou ainda em outro gene ligado a DSG 1. Além disso, sugeririam um possível 

envolvimento dessa mutação na regulação do splicing. 

Estas duas regiões polimórficas são analisadas neste trabalho. 

EX4 EX5 TM 

J 1555 1570 J 1660 1686-1690 J 
Hl AAT ACT TAT AAA GAT 
H2 - C- - A- - C- AGA AA-
A1 N T Y K D 

A2 T N S R N 

Figura 2.4. Haplótipo variante localizado no exon 11. As posições polimórficas estão 

em vermelho e as substituições de aminoácidos estão indicadas abaixo. H1 - Haplótipo 

1; H2 - Haplótipo 2; AI - aminoácidos codificados pelo haplótipo 1; A2 - aminoácidos 

codificados pelo haplótipo 2; EX4 - início da região codificadora do quarto domínio 

extracelular; EX5 - início da região codificadora do quinto domínio extracelular; TM -

início da região codificadora do domínio transmenbrana. 
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

o pênfigo é uma doença endêmica em nosso país e causa muito sofrimento a 

seus portadores, uma vez que a primeira linha de defesa do nosso organismo contra 

infecções, perda de fluidos e regulação da temperatura é comprometida. Esse sofrimento 

é agravado pelo tratamento, que possui muitos efeitos colaterais. A etiologia do pênflgo 

permanece desconhecida, sendo que a elucidação de tàtores genéticos que podem 

predispor à doença são muito relevantes, pois possibilitam que a patogênese seja melhor 

compreendida, e desta forma, que melhores estratégias de tratamento sejam elaboradas. 

O polimorfismo do auto-antígeno mostrou-se associado com o pênfigo fbliáceo 

esporádico em uma população caucasóide francesa. Os estudos de associação indicam 

que de alguma maneira o fator associado poderia estar envolvido na patogênese da 

doença. Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo principal testar a hipótese de 

associação entre variantes do gene DSG 1 e a doença pênfígo foliáceo, na sua forma 

endêmica, em uma população brasileira. 

Um outro objetivo desse estudo é caracterizar os diferentes grupos étnicos 

encontrados em nossa população (caucasóides, negróides) quanto à freqüência dessas 

variantes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 - Amostragem populacional 

Freqüentemente são registradas associações de polimorfismos a determinada 

doença complexa, que não são confirmadas em estudos posteriores maiores e melhor 

planejados (WILLETT, 2002). Alguns dos fatores contribuindo para este fenômeno 

estão relacionados a amostragem populacional - amostragem pequena, uso de grupos 

controles inapropriados e falha ao coletar os dados sobre os fàtores ambientais que 

podem modifícar a relação entre genótipo e doença. Outro fàtor, não menos importante, 

é a tendenciosidade a publicar apenas resultados positivos. Cientes destes fàtores, 

tentamos mitigá-los o quanto possível. 

Um total de 125 indivíduos compôs a amostra de pacientes. Destes, 16 foram 

contactados no Hospital de Dermatologia Sanitária São Roque de Piraquara 

(PiraquaraIPR), em 1987 e 109 foram contactados no Hospital Adventista do Pêntigo 

(Campo GrandefMS), entre 1988 e 2002. 

A amostra de indivíduos-controles foi composta por 228 indivíduos. Quarenta 

(40) foram contactados na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (CuritibaIPR) em 

1997 e 1998; 80 indivíduos pertencem ao painel de indivíduos do Laboratório de 

Genética Molecular Humana da Universidade Federal do Paraná (Curitiba/PR) e foram 

contactados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (Curitiba/PR) e 

no Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná (Curitiba/PR), entre 

1987 e 2002; e 108 indivíduos foram contactados no Hospital Adventista do Pêntigo 

(Campo GrandeIMS), entre 1997 e 2002. 

A amostra é étnicamente heterogênea, sendo composta de dois grupos: 

caucasóides (indivíduos de origem predominantemente européia) e negróides 

(indivíduos mulatos e negros). 

Os pacientes e os controles foram submetidos a uma averiguação, na qual 

foram obtidas informações relevantes para o pareamento das amostras quanto ao sexo e 

grupo étnico, bem como informações sobre o ambiente e condições de vida (local de 

residência, atividade protissional, grau de instrução) dos indivíduos. Todos foram 

esclarecidos quanto ao objetivo e perspectivas do estudo e assinaram um termo de 

consentimento de participação e doação da amostra de sangue voluntárias. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR. 
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4.2 - Extração de DNA 

Aproximadamente 65% das amostras de DNA já estavam extraídas e 

encontravam-se armazenadas sob condições adequadas no Laboratório de Genética 

Molecular Humana UFPR. Duas técnicas foram empregadas na extração dessas 

amostras: a que utiliza fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (SAMBROOK et ai., 1989) 

e a técnica de salting-out (LAHIRI e NURNBERGER, 1991). 

As demais amostras foram obtidas empregando-se a mesma técnica que utiliza 

fenol-clorofórmio-álcool isoamílico. 

4.3. Tipagens gênicas 

4.3.1. Posição 809 

A identificação dos nucleotídeos T ou C na posição 809 do exon 7 foi feita 

através da técnica de PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymorphism), clivando

se o segmento amplificado pela reação em cadeia da polimerase (PCR) com a enzima de 

restrição .f;'auI. 

As seqüências dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para ampliticar o 

segmento que contém o ponto de variação, foram: 

EX7Fw: 5'- CCA ACT TTT CAA AGA ACT TTA C -3' (a montante) 

EX7EC2: 5' - CAT GTA AGG GAT ATT ATC ATT GAC - 3' (ajusante) 

o tamanho do fragmento amplificado era de 205 pares de bases. 

A mistura de reação para amplificação do segmento era composta por tampão 

(60 mM de Tris-HCl pH 9,0, 15 mM de sultàto de amônio e 0,01% de Tween 20); 0,2 

mM de cada dNTP; 3,0 mM de cloreto de magnésio; 0,8 ~ de cada oligonucleotídeo 

iniciador; 1,5 U de Taq Polimerase (CENBIOT); 100 ng de DNA genômico e H20 q.s.p. 

20 ~. O termociclador utilizado foi o modelo PTC-200 (MJ Research). Utilizou-se um 

passo inicial de 3 minutos a 95°C, 35 ciclos de 15 segundos de 95°C, 30 segundos a 

48°C e 40 segundos a 72°C, e um passo final de 5 minutos a 72°C. 
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Três micro litros (3 !lI) do produto de amplificação eram aplicados em gel de 

agarose 1 % e corados com brometo de etídio (0,5 }lg/rnL) para avaliação da presença, 

quantidade e qualidade da amplificação. 

A digestão dos produtos de PCR com a enzima FauI foi realizada utilizando-se 

1}l1 de tampão SEBuffer (10 mM de Tris-HCI pH 7.6, 10 mM de cloreto de magnésio e 

10 mM de DTT); 0,25 U da endonuclease de restrição FauI ; 3,0 }lI do produto de PCR e 

H20 q.s.p. 10 }lI. 

Os 10 }lI de resultantes da reação de restrição eram aplicados em gel de agarose 

3% e corados com brometo de etídeo (0,5 }lg/rnL) para atribuição dos genótipos. 

O sítio de restrição da endonuclease de restrição FauI é 5 ' ... CCCGC(N)4 .. .3 ' e 

cliva o fragmento que possui C na posição 809, gerando dois fragmentos, um de 123 pb 

e outro de 82 pb. Portanto, os indivíduos homozigotos para o alelo 809*C apresentam 

somente essas duas bandas no gel de agarose. Os heterozigotos apresentam 3 bandas, 

uma de 123 pb, uma de 82 pb e uma de 125 pb, correspondente ao alelo 809*T que não 

é clivado. Já os homozigotos para o alelo 809*T apresentam apenas uma banda de 205 

pb (Figura 4.1). 

205pb 

T 

11 

123pb 82pb 

(A) 

T/T T/C 

(B) 

C/C 
205pb 

123pb 

82pb 

Figura 4.1. (A) Localização da variação de ponto T/C na posição 809, mostrando que o 

alelo C é clivado pela enzima de restrição, originando dois fragmentos, enquanto o alelo 

T não é clivado. (B) Padrão de bandas obtidas após eletroforese, para os três genótipos 

possíveis (T/T, T/C e C/C). 

4.3.2. Posição 1660 

As variantes localizadas no exon 11 comportam-se como um haplótipo, pois 

estão em desequilíbrio de ligação absoluto (máxima possível). Portanto, a tipagem de 

apenas uma das variantes já informa sobre as demais. A variação de ponto escolhida 
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para tipagem foi a localizada no nucleotídeo 1660, que pode ter uma adenina ou uma 

citosina nessa posição. 

A identificação dos nucleotídeos A ou C, foi feita através da técnica AS-PCR 

(reação em cadeia da polimerase aleio-específica). Neste procedimento, utilizam-se 

quatro oligonucIeotideos iniciadores: dois externos e não alelo-específícos, e dois 

internos inversamente orientados, com suas extremidades 3'- na posição 1660. Para que 

a atribuição dos genótipos pudesse ser feita, os oligos externos foram localizados de 

maneira tal que originassem fragmentos de tamanhos diferentes quando combinados 

com cada oligo iniciador específico (Figura 4.2). Não havendo complementariedade do 

último nucleotídeo da extremidade 3'- do oligonucleotídedo iniciador com o filamento 

de DNA molde, a Taq polimerase é impedida de tàzer a extensão da cadeia 

polinucleotídica e o segmento não é amplificado. Dessa maneira é obtida amplificação 

espedfíca de cada aleio. 

As seqüências dos oligonucleotideos iniciadores são: 

Externos: 

FlS- CTT CAA AGAACT TGC ACT GGT AC -3' (a montante) 

RIS - AAG ACC AAG AAT CCC ATG ATG AG- 3' (ajuzante) 

Alelo-específícos: 

F2: 5'- TTC TAC TGA CTC TAG CCA AGT ATA-3' (a montante) 

R2: 5' - CCG TTT CCG GGT TCA GAA GAA G- 3' (ajuzante) 

A mistura de reação para amplifícação do segmento era composta por tampão 

(60 mM de Tris-HCl pH 9,0, 15 mM de sulfato de amônio e 0,01% de Tween 20); 0,2 

mM de cada dNTP; 2,5 mM de cloreto de magnésio; 0,8 ~M de cada oligonucleotídeo 

iniciador externo, 0,4 !JM do oligo iniciador específico a 5' e 0,6 ~ do oligo iniciador 

especítlco a 3'; 1 U de Taq Polimerase (CENBIOT); 150 ng de DNA genômico e H20 

q.S.p. para 20 ~I de reação. O termociclador utilizado foi o modelo PTC-200 (MJ 

Research). Utilizou-se um passo inicial de 3 minutos a 95°C seguido de 7 ciclos de 15 

segundos de 95°C, 40 segundos a 62°C e 40 segundos a 72°C; 21 ciclos de 15 segundos 

de 95°C, 40 segundos a 60°C e 40 segundos a 72°C; 7 ciclos de 15 segundos de 95°C, 

40 segundos a 58°C e 40 segundos a 72°C e um passo final de 5 minutos a 72°C. 
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Dez microlitros (1 O ~l) do produto de amplificação eram aplicados em gel de 

agarose 3% e corados com brometo de etídio (0,5 ~g/mL) para atribuição dos genótipos 

(Figura 4.2). 

196pb 

(A) 

Figura 4.2. (A) Esquema de amplificação da PCR alelo-específica. (B) Padrão de 

bandas esperados na eletroforese, para os três genótipos possíveis (C/C, C/A e AI A). 

A freqüência do alelo C é de aproximadamente 10%. Em conseqüência disto, 

homozigotos C/C são raros. Para confirmar a presença dos mesmos, as amostras que 

pareciam ser homozigotas C/C em gel de agarose foram aplicadas também em gel de 

poliacrilamida, que oferece uma resolução melhor que os géis de agarose. Dessa 

maneira, se a banda correspondente ao alelo A estivesse presente com intensidade fraca 

demais para ser detectada em gel de agarose, muito provavelmente seria revelada em gel 

de poliacrilamida. 

A composição do gel de poliacrilamida foi: 30% de solução de 

acrilamida:bisacrilamida (29:1); 5% de glicerol e TBE 0,5% q.s.p. 100 mL. Para a 

polimerização foram utilizados 1% de persulfato de amônio (10mg/mL) e 0,1% de 

TEMED. A coloração foi feita com nitrato de prata 0,2%. 

4.4 - Metodologia de análise estatística 

As freqüências genotípicas para cada variante foram geradas pelo programa 

CONVERT 1.1. (PROBST, 1998), o qual serve de arquivo de entrada de dados para o 

pacote de programas ARLEQUIN 2000 (SCHNEIDER et ai. , 2000). Através desse 

pacote de programas foram obtidas as freqüências alélicas para cada posição, bem como 

as freqüências haplotípicas. A freqüência de indivíduos portadores foi obtida por 

contagem direta. 
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As freqüências genotípica, alélicas e de individuos portadores de determinado 

alelo foram comparadas entre pacientes e controles através do teste exato de Fisher em 

tabelas de contingência 2X2, utilizando o programa computacional RXC (MILLER, 

1997). Valores de P inferiores a 0,05, são consideradas estatisticamente significantes e 

indicam associação da variante com a doença. 

Para cada alelo, genótipo e haplótipo, foi estimada uma razão de probabilidade 

(OR), obtida através do método de Woolf (WOOLF, 1995). Os valores da OR refletem 

o risco relativo (RR), ou seja, exprimem a chance que os portadores de determinada 

variante alélica têm de desenvolver a patologia, em relação aos indivíduos que não 

possuem aquela variante. O valor correspondente a 1 unidade significa que a 

probabilidade é a mesma para indivíduos que tem e que não tem a variante. Valores 

acima de 1 indicam que o tàtor está associado a uma maior probabilidade de se 

desenvolver a doença e, valores abaixo de 1, indicam uma menor probabilidade. 

O teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg também foi obtido através do pacote 

de programas ARLEQUIN, através do método de GUO e THOMPSON (1992). 
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5. RESULTADOS 

Os padrões eletroforéticos obtidos para cada ponto de variação, bem como a 

sua interpretação e atribuição dos genótipos são mostrados nas figuras 5.1 , 5.2 e 5.3. 

As freqüências alélicas e genotípicas podem diferir entre os grupos étnicos. 

Como a nossa amostra é etnicamente heterogênea, todas as comparações entre pacientes 

e controles foram realizadas subdividindo-se a amostra em dois grupos - caucasóides e 

negróides. 

Não foram observadas diferenças entre esses dois grupos, em relação aos 

polimorfismos analisados (Figura 5.4), e as duas sub-amostras foram reunidas numa 

única. As amostras populacionais de pacientes e controles resultantes, também foram 

submetidas a todas as comparações. 

Foram comparadas entre pacientes e controles: as freqüências genotípicas 

(tabela 5.1) e alélicas (tabela 5.2) para cada ponto de variação individualmente, bem 

como as freqüências genotípicas (tabela 5.3) e alélicas (haplotípicas ) (tabela 5.4) 

considerando os dois pontos de variação simultaneamente. Todas estas freqüências 

mostraram-se semelhantes em pacientes e controles (P>0,05). 

205pb 
123pb 

82pb 

Figura 5.1. Padrão eletroforético da posição 809 obtido em gel de agarose, para os três 

genótipos possíveis (TIT, T/C e C/C). 
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Figura 5.2. Padrão eletroforético da posição 1660 obtido em gel de agarose, para os três 

genótipos possíveis (C/C, AC e AI A). 

270pb 

196pb c 

120pb A 

CIA C/C C/C A/A A/A C/A C/C C/C 100pb 

Figura 5.3. Padrão eletroforético da posição 1660 obtido em gel de poliacrilamida, para 

os três genótipos possíveis (C/C, C/A e AIA). 
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Não houve diferenças estatisticamente significantes ao compararem-se as 

freqüências de indivíduos portadores de determinado alelo entre pacientes e controles, 

demonstrando ausência de associação de qualquer das variantes com o pênfigo foliáceo 

endêmico (P>0,05). Estas freqüências foram comparadas considerando-se as variantes 

alélicas individualmente (tabela 5.5) e simultaneamente (haplotípicas) (tabela 5.6). 

Como não houve associação de qualquer das variantes com a doença e nem 

diferença entre as freqüências alélicas entre grupos étnicos, a amostra populacional 

tota~ resultante da união dos diversos grupos étnicos, pode ser utilizada para 

caracterizar a população geral brasileira quanto a estas variantes. As freqüências são: 

DSG1*809C: 63,8%, DSG1*809T: 36,20/0, DSG1*1660A: 90,30/0, DSG1*1660C: 9,7%. 

o máximo de desequilíbrio de ligação entre os dois pontos de variação está 

ocorrendo, uma vez que a combinação T na posição 809 com C na posição 1660 não foi 

encontrada nem em pacientes, nem em controles (tabelas 5.4 e 5.6). 

Tanto o grupo de pacientes quanto o de controles encontra-se em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg para cada ponto de variação e grupo étnico - nos pacientes 

caucasóides P=0,60704 e 0,53718, negróides P=0,55207 e 0,2107, caucasóides e 

negróides P=0,42846 e 0,20367; e nos controles caucasóides P=0,86930 e 0,60670, 

negróides P=0,15230 e 0,55832, caucasóides e negróides P=0,39464 e 1,0, para as 

posições 809 e 1660, respectivamente. 
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Figura 5.4. Comparação entre as freqüências alélicas de cada ponto de variação entre os 

grupos étnicos, mostrando que as freqüências são semelhantes entre os dois grupos. 
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Tabela 5.1. Comparação das freqüências genotípicas em cada ponto de variação de 

DSG 1, entre pacientes e controles, nos diferentes grupos étnicos. 

Grupo Pacientes Controles 
Posição Genótipo P OR IC 

étnico n % n % 

CAU DSGl*809 CIC 25 37,3 60 36,6 1,0000 1,03 0,57-1,86 

ClT 34 50,7 80 48,8 0,8787 1,08 0,61-1,91 

TIT 8 11,9 24 14,6 0,6717 0,79 0,34-1,86 

NEG DSGl*809 CIC 28 48,3 22 38,6 0,3585 1,48 0,71-3,12 

ClT 26 44,8 31 54,4 0,3507 0,68 0,33-1,42 

TIT 4 6,9 4 7,0 1,000 0,06 0,02-0,19 

CAU+NEG DSG1*809 CIC 53 42,4 82 37,1 0,3851 1,25 0,80-1,95 

crr 60 48,0 III 50,2 0,8291 0,93 0,60-1,44 

TIT 12 9,6 28 12,7 0,4852 0,73 0,36-1,50 

CAU DSG1*1660 NA 53 80,3 142 83,5 0,5725 0,80 0,39-1,67 

AIC 12 18,2 28 16,5 0,8456 1,13 0,53-2,37 

C/C 1 1,5 ° 0,0 NR NR NR 

NEG DSGl*1660 NA 44 78,6 46 79,3 1,0000 0,96 0,39-2,35 

NC 10 17,9 12 20,7 0,8141 0,83 0,33-2,12 

CIC 2 3,6 ° 0,0 NR NR NR 

CAU+NEG DSGl*1660 NA 97 79,5 188 82,5 0,5568 0,83 0,47-1,44 

NC 22 18,0 40 17,5 1,0000 1,03 0,58-1,84 

C/C 3 2,5 ° 0,0 0,0428 13,38 0,69-261,29 

CAU: caucasóides; NEG: negróides; P: probabilidade; OR: "odds ratio"; IC: intervalo de confiança a 

95%; NR: não realizado devido ao pequeno número de indivíduos. 
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Tabela 5.2. Comparação das freqüências alélicas em cada ponto de variação de DSG 1, entre pacientes e 

controles, nos diferentes grupos étnicos. 

Grupo Pacientes 

étnico Melo 
n 

CAU DSGl*809C 84 

DSGl*809T 50 

NEG DSGl *809C 82 

DSG 1*809T 34 

CAU+NEG DSGl*809C 166 

DSG 1 *809T 84 

CAU DSG1*166OA 118 

DSG1*1660C 14 

NEG DSGl*1660A 98 

DSG1*1660C 14 

CAU+NEG DSG1*166OA 216 

DSG 1 * 1660C 28 

3/0 

62,7 

37,3 

70,7 

29,3 

66,4 

33,6 

89,4 

10,6 

87,5 

12,5 

88,5 

11,5 

Controles 
P OR IC 

n % 

200 61,0 0,75758 1,08 0,71-1,63 

128 39,0 0,76264 0,93 0,61-1,41 

74 64,9 0,38778 1,30 0,75-2,27 

40 35,1 0,40712 0,77 0,44-1,34 

275 62,2 0,30210 1,20 0,87-1,66 

167 37,8 0,27268 0,83 0,60-1,15 

312 91,8 0,46988 0,76 0,38-1,49 

28 8,2 0,46412 1,32 0,67-2,60 

102 87,9 1,0000 0,96 0,44-2,12 

14 12,1 1,0000 1,04 0,47-2,30 

416 91,2 0,29388 0,74 0,45-1,24 

40 8,8 0,26372 1,35 0,81-2,25 

CAU: caucasóides; NEG: negróides; P: probabilidade; OR: "odds ratio"; IC: intervalo de confiança a 

95%; n: freqüência alélica absoluta. 
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Tabela 5.3. Comparação das freqüências genotipicas de DSGl, considerando os dois 

pontos de variação simultaneamente, entre pacientes e controles, nos diferentes grupos 

étnicos. 

Grupo Pacientes Controles 

étnico 
Genótipo 

fi/ (l/o 
P OR IC 

fi 70 fi 

CAU TA/CA 25 39,7 59 37,8 0,8799 0,96 0,61-1,53 

CA/CA 17 27,0 45 28,8 0,8683 1,18 0,72-1,92 

CA/CC 6 9,5 12 7,7 0,7866 0,99 0,44-2,23 

TA/TA 8 12,7 24 15,4 0,6813 0,74 0,36-1,52 

TA/CC 6 9,5 16 10,3 1,0000 1,08 0,51-2,30 

CC/CC 1 1,6 O 0,0 NR NR NR 

NEG TA/C A 19 34,5 25 45,5 0,3146 0,63 0,29-1,37 

CA/CA 20 36,4 14 25,5 0,2925 1,67 0,74-3,79 

CA/CC 4 7,3 6 10,9 0)406 0,64 0,17-2,41 

TA/TA 4 7,3 4 7,3 1,0000 1,00 0,24-4,22 

TA/CC 6 10,9 4 7,3 0,7441 1,56 0,42-5,87 

CC/CC 2 3,6 2 3,6 1,0000 1,00 0,14-7,36 

CAU+NEG TA/CA 44 37,3 84 39,8 0)171 0,96 0,61-1,53 

CA/CA 37 31,4 59 28,0 0,5330 1,18 0,72-1,92 

CA/CC 10 8,5 18 8,5 1,0000 0,99 0,44-2,23 

TA/TA 12 10,2 28 13,3 0,4868 0,74 0,36-1,52 

TA/CC 12 10,2 20 9,5 0,8460 1,08 0,51-2,30 

CC/CC 3 2,5 2 0,9 0,3470 2,73 0,45-16,55 

CAU: caucasóides; NEG: negróides; P: probabilidade; OR: "odds ratio"; IC: intervalo de confiança a 

95%; NR: não realizado devido ao pequeno número de indivíduos. 



28 

Tabela 5.4. Comparação das freqüências alélicas ("haplotípicas") de DSG 1 entre 

pacientes e controles, nos diferentes grupos 

variantes simultaneamente. 

Grupo 

étnico 

CAU 

NEG 

CAU+NEG 

Genótipo 
809 e 1660 

TA 

CA 

CC 

TC 

TA 

CA 

cc 

TC 

TA 

CA 

CC 

TC 

Pacientes 

n 

47 

65 

14 

° 

33 

63 

14 

° 

80 

128 

28 

° 

% 

37,3 

51,6 

11,1 

0,0 

30,0 

57,3 

12,7 

0,0 

33,9 

54,2 

11,9 

0,0 

étnicos, considerando as duas posições 

Controles 

n 

123 

161 

28 

O 

37 

59 

14 

° 
160 

220 

42 

° 

o/o 

39,4 

51,6 

9,0 

0,0 

33,6 

53,6 

12,7 

0,0 

37,9 

52,1 

10,0 

0,0 

p 

0,7322 

1,0000 

0,6073 

NR 

0,6716 

0,6833 

1,0000 

NR 

0,3166 

0,6357 

0,5055 

NR 

OR 

0,91 

1,00 

1,27 

NR 

0,85 

1,16 

1,00 

NR 

0,84 

1,09 

1,22 

NR 

IC 

0,60-1,40 

0,66-1,51 

0,64-2,50 

NR 

0,48-1,49 

0,68-1,97 

0,45-2,21 

NR 

0,60-1,17 

0,79-1,50 

0,73-2,02 

NR 

CAU: caucasóides; NEG: negróides; P: probabilidade; OR: "odds ratio"; IC: intervalo de confiança a 

95%; NR: não realizado devido ao pequeno número de indivíduos. 
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Tabela 5.5. Comparação das freqüências de indivíduos portadores das variantes alélicas 

em cada ponto de variação de DSG 1, entre pacientes e controles, nos diferentes grupos 

étnicos. 

Grupo Pacientes Controles 

étnico 
Alelo 

% % 
P OR IC 

n n 

CAU DSGl*809C 59 88,1 140 85,4 0,6788 1,26 0,54-2,98 

DSGl*809T 42 62,7 104 63,4 1,0000 0,97 0,54-1,75 

NEG DSGl*809C 54 93,1 53 93,0 1,0000 1,02 0,24-4,29 

DSG1*809T 30 51,7 35 61,4 0,3469 0,67 0,32-1,41 

CAU+NEG DSGl*809C 113 90,4 193 87,3 0,4916 1,37 0,67-2,79 

DSGl*809T 72 57,6 139 62,9 0,3474 0,80 0,21-1,25 

CAU DSGl*1660A 65 98,5 170 100,0 0,2788 0,13 0,01-3,18 

DSGJ*1660C 13 19,7 28 16,5 0,5660 1,24 0,60-2,58 

NEG DSG1*1660A 54 96,4 58 100,0 0,2425 0,02 0,01-3,97 

DSGl*J660C 12 21,4 12 20,7 1,0000 1,05 0,42-2,57 

CAU+NEG DSGl*1660A 119 97,5 228 100,0 0,0432 0,07 0,00-1,46 

DSG1*1660C 25 20,5 40 17,5 0,5758 0,82 0,47-1,45 

CAU: caucasóides; NEG: negróides; P: probabilidade; OR: "odds ratio"; IC: intervalo de confiança a 

95%; n: número de indivíduos portadores do alelo. 
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Tabela 5.6. Comparação das freqüências de indivíduos portadores dos alelos 

("haplótipos") de DSGl, entre pacientes e controles, nos diferentes grupos étnicos, 

considerando os dois pontos de variação simultaneamente. 

Grupo Pacientes Controles 

étnico 
AleIo 

% % 
P OR IC 

n n 

CAU TA 39 39,0 99 40,7 0,8055 0,93 0,58-1,50 

CA 48 48,0 116 47,7 1,0000 1,01 0,63-1,61 

CC 13 13,0 28 11,5 0,7200 1,15 0,57-2,32 

TC ° 0,0 ° 0,0 NR NR NR 

NEG TA 29 34,5 33 36,7 0,8761 0,91 0,49-1,70 

CA 43 51,2 45 50,0 0,8826 1,05 0,58-1,90 

CC 12 14,3 12 13,3 1,0000 1,08 0,46-2,56 

TC ° 0,0 ° 0,0 NR NR NR 

CAU+NEG TA 68 37,0 132 39,6 0,5904 0,89 0,62-1,29 

CA 91 49,5 161 48,3 0,8517 1,05 0,73-1,50 

CC 25 13,6 40 12,0 0,6850 1,15 0,67-1,97 

TC O 0,0 ° 0,0 NR NR NR 

CAU: caucasóides; NEG: negróides; P: probabilidade; OR: "odds ratio"; IC: intervalo de confiança a 

95%; NR: não realizado devido ao pequeno número de indivíduos. 
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6. DISCUSSÃO 

A ocorrência de doenças auto-imunes é atribuível à interação de múltiplos 

fatores, incluindo aleIos de poligenes ou oligogenes e fatores ambientais. A 

identificação desses aleios associados à doença é difícil porque essas variantes são 

freqüentes entre pacientes e indivíduos saudáveis, e também porque apresentam baixa 

penetrància, ou seja, exercem pequeno efeito no fenótipo (TODD, 1999). No entanto, a 

identificação dessas variantes tem conseqüências de grande impacto no diagnóstico, 

tratamento e prevenção dessas doenças (VYSE et aI., 1996). 

São três as características da auto-imunidade patológica: a presença de auto

anticorpos e/ou células T auto-reativas, sensibilidade a agentes supressores do sistema 

imune e uma associação genética universal com os genes HLA (VYSE et ai., 1996). As 

associações com estes genes devem-se à sua importante função como moléculas 

apresentadoras de antígenos nas respostas imunes (JANEWAY, 1997). No caso das 

doenças auto-imunes, ocorre resposta descontrolada contra antígenos próprios. Portanto, 

poli morfismos do auto-antígeno são potencialmente capazes de aumentar ou diminuir a 

susceptibilidade à doença porque podem ligar-se com maior ou menor afinidade às 

moléculas HLA. 

A associação dos polimorfismos de auto-antígenos toi registrada em duas 

doenças auto-imunes: miastenia gravis (GARCHON et aI., 1994) e diabetes mellitus 

tipo 1 (TODD, 1999). 

O gene que codifica a desmogleina 1, auto-antígeno do pênfigo foliáceo 

endêmico, apresenta duas regiões polimórficas descritas até o momento: DSG 1 *809C/T 

no exon 7 e um haplótipo variante no exon 11, genotipado através da posição 

DSGl * 1 660A/C (MARTEL et aI., 2001). Ambas foram analisadas neste trabalho para 

identitIcação de possíveis associações entre o pênfigo tbliáceo endêmico e aleIos e 

genótipos de cada variante isoladamente e em conjunto. Os resultados claramente 

apontaram para a ausência de associação de qualquer das variantes com a doença. 

Nossos resultados estão de acordo com os encontrados por MARTEL et aI. 

(2001) em relação ao haplótipo variante localizado no exon I 1, mas divergem dos 

encontrados para a posição 809, na qual MARTEL et aI. (2001) encontraram associação 

da variante C com a doença (P=O,015 e OR= 2,00). 

Os fatores que contribuem para a susceptibilidade a doenças diferem entre 

populações. Portanto, os resultados obtidos para uma população não são 
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necessariamente os mesmos obtidos para outras (PETZL-ERLER, 1999). Este 

fenômeno ret1ete a heterogeneidade genética, característica intrínseca das doenças de 

etiologia complexa. Em outras palavras, diferentes genótipos podem levar ao mesmo 

fenótipo (MORAHAN e MOREL, 2002). A heterogeneidade ocorre tanto em nível 

inter-individual (intra-populacional) quanto inter-populacional. Além disto, a extensa 

diversidade de tàtores envolvidos no desencadeamento das doenças complexas permite 

que não apenas diferentes aleios, mas também diferentes genes modulem a 

susceptibilidade e resistência a uma doença em diferentes populações. 

Somando-se a estes tàtores, está o tàto de que MARTEL et aI. (2001) 

estudaram o pênfigo foliáceo esporádico em uma população caucasóide francesa. Não 

existem diferenças clínicas e histopatológicas entre as formas esporádica e endêmica de 

pênfígo foliáceo mas, principalmente em virtude da distribuição geográfica, os fatores 

ambientais (incluindo o desencadeador do processo auto-imune) aos quais os pacientes 

estão expostos não são os mesmos. Fatores ambientais participando da susceptibilidade 

de doenças complexas em conseqüência da distribuição geográfica foram demonstrados 

na esclerose múltipla, com estudos de migração. Em populações caucasianas, a 

prevalência da esc1erose múltipla é alta nas regiões temperadas do mundo. Indivíduos 

que migram após os 15 anos de idade portam o risco de desenvolver a esclerose 

múltipla da sua região geográfica de origem, enquanto indivíduos que migram antes dos 

15 anos, adquirem o risco da região geográfica para a qual ele migrou. (KURTZKE et 

aI., 1985 apud STEINMAN, 1996). A endemicidade do pênfigo foliáceo no Brasil é um 

indicativo de que os fatores ambientais existentes aqui são distintos daqueles 

vivenciados pela população francesa. Como os tàtores ambientais interagem com os 

genéticos para desencadear a doença, pode ser que esta interação inclua a participação 

do polimorfismo genético da Dsg 1 naquela população, porém não na população 

brasileira. 

Além disso, há a possibilidade que a associação encontrada na população 

francesa não seja primária, e se deva a desequilíbrio de ligação com outro loco 

geneticamente ligado. O desequilíbrio de ligação também pode diferir entre populações, 

podendo não ocorrer em nossa população. Para que as associações primárias e 

secundárias possam ser distinguidas é necessário que outros segmentos do gene DSG J, 

assim corno segmentos próximos a este sejam estudados em diversos grupos étnicos e 

populações (PETZL-ERLER, 1999). 
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Outro fator que contribui com os resultados discordantes entre diversos estudos 

é o tamanho amostraI (WILLET, 2002). MARTEL et aI. (2001) utilizaram um tamanho 

amostraI relativamente pequeno (36 pacientes e 98 indivíduos-controle) quando 

comparado com o nosso (125 pacientes e 228 individuos-controle). Portanto, existe a 

possibilidade de que a associação positiva encontrada seja espúria. 

Não devem ser esquecidas as possíveis implicações biológicas das variantes. 

Timina ou cito sina na posição 809 codificam o mesmo aminoácido. Portanto, a variação 

não modifica o possível epítopo reconhecido pelas células T. Além das possibilidades já 

mencionadas para explicar a associação encontrada, MARTEL et ai. (2001) especulam 

um possível papel da variante 809 na regulação do splicing alternativo, uma vez que 

resultados preliminares apontam para o splicing alternativo da extremidade 3' do intron 

6, localizado a 50 pares de base da posição 809. De acordo com essa hipótese, 

ocorreriam diferentes isoformas da Dsg 1; entretanto, essa hipótese necessita ser 

esclarecida. Mesmo se for coní1rmada, parece que essa nova isoforma não participa de 

forma significativa com a susceptibilidade ou resistência ao pênfigo füliáceo em nossa 

população. 

Já o haplótipo variante do exon 11 não está associado com a doença em 

qualquer das populações. Mesmo sendo variações não-sinônimas, parece que esta troca 

de aminoácidos também não interfere com a maior ou menor intensidade do 

reconhecimento de epítopos que incluem essas variações pelas células T e, também é 

provável que não participem de forma significativa com a susceptibilidade ou 

resistência ao pênfigo foliáceo. Estas variações localizam-se no quarto domínio 

extracelular da molécula. SEKIGUCHI et aL (2001), demonstraram que os principais 

epítopos reconhecidos pelos auto-anticorpos, estão localizados no primeiro domínio 

extracelular, que forma a interface adesiva da molécula. Dessa forma, pode ser que a 

posição na qual estas variantes se encontram na molécula não seja acessível às 

imunoglobulinas autoreativas. 

A causa da discordância entre estudos pode, alternativamente, ser devida à 

estratificação da amostra em populações miscigenadas. Estudos de associação genética 

podem levar a associações espúrias porque ocorrem diferenças entre as freqüências 

alélicas entre os subgrupos populacionais e porque esses estratos populacionais estão 

representados desigualmente entre pacientes e controles. As diferenças nas freqüências 

alélicas podem interferir no resultado das associações das seguintes maneiras: (i) a 

freqüência do alelo associado num grupo pode estar numa freqüência muito baixa ou 
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mesmo ausente em outros grupos étnicos; (ii) a associação com a mesma variante pode 

estar presente em vários grupos, mas a contribuição relativa e impacto pode variar, ou 

seja, o risco relatívo conferido pelo aleI o difere entre os grupos (PETZL-ERLER, 1999). 

Em nosso estudo, tomamos o cuidado de fazer essa verificação e analisar os 

subgrupos populacionais independentemente. Somente quando verif1cou-se que as 

freqüências alélicas não diferiam entre caucasóides e negróides, tanto na sub-amostra de 

pacientes quanto na de controles, e que ausência de associações entre a doença e as 

variantes genéticas de DSG 1 era observada em ambos os estratos populacionais, é que 

as sub-amostras foram unidas. 

A homogeneidade verificada entre caucasóides e negróides leva-nos a sugerir 

que não haja diferença signifícativa entre os ancestrais Europeus e Africanos da 

população analisada. Esta observação, aliada à ausência de associação entre as variantes 

do gene DSGl com a doença, permite reunir as sub-amostras para estimar as 

freqüências alélicas para a população brasileira de origem Mro-Européia. As 

freqüências alélicas são: DSG1*809C: 63,8%, DSG1*8091': 36,2%, DSG1*1660A: 

90,3%, DSG1* 1660C: 9,7%. 

Apenas a população caucasóide francesa foi analisada até o momento, sendo 

que as freqüências são semelhantes para a posição 1660: DSG J * J 660A 94,5% e 

DSG1*1660C 5,5%; e diferentes para a posição 809 - D5'Gl*809C 48,5% e 

DSG1*809T51,5%. 
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7. CONCLUSÁO 

Não foram encontradas aSSOCiações positivas ou negativas com variantes 

alélicas, haplotípicas e/ou genotípicas de qualquer das posições, indicando que o 

polimorfismo do auto-antígeno não contribui significativamente para a susceptibilidade 

ou resistência ao pêntlgo foliáceo endêmico. 

As freqüências alélicas para a população brasileira de origem Afro-Européia 

são: DSGl*809C: 63,8%, DSGl*809T: 36,2%, DSGl*1660A: 90,3%, DSGl*1660C: 

9,7%. 
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