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CTC Células T citotóxicas

NK Células natural killer

ADCC Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity

CDC Complement Dependent Cytotoxicity

Ig’s Imunoglobulinas (anticorpos)

Fab antigen binding Fragment

Fc crystallizable Fragment

FcγR FcgammaReceptors

bp base pair

ITAM Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif

ITIM Immunoreceptor Tyrosine-based Inibitory Motif

SNP’s Single Nucleotide Polymorphisms

R arginina (Arg)

H histidina (His)

V valina (Val)
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IPI International Prognostic Index

FLIPI Follicular Lymphoma International Prognostic Index

ECOG PS Eastern Cooperative Group Performance Status

LDH Lactato Desidrogenase

MAB’s Monoclonal AntiBodies
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PCR Polymerase Chain Reaction

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism
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Resumo

Os LNH constituem um tipo de cancro com interesse na aplicação de novas

modalidades terapêuticas, em particular da imunoterapia. Os linfomas de células B, em

particular, expressam um marcador de diferenciação à superfície celular, denominado de

CD20. O Rituximab reconhece especificamente os marcadores CD20 presentes na

superfície celular da maioria dos LNH de células B. Este fármaco foi o primeiro

anticorpo monoclonal aprovado em Oncologia e é utilizado, actualmente, não só em

LNH resistentes à quimioterapia ou recidivantes, mas também como terapêutica de

primeira linha, em manutenção/consolidação e em preparação de transplante de medula

óssea de inúmeras desordens hematológicas malignas.

O mecanismo de acção do Rituximab não está ainda claramente definido.

Alguns autores sugerem que o rituximab consegue ter uma acção sinérgica com a

quimioterapia, evitando o aparecimento de resistências, modulando o bcl-2. Para além

desta via pró-apoptótica, outros autores postulam mecanismos complementares de acção

para este fármaco, que incluem a citotoxicidade celular dependente de anticorpos

(ADCC) e a citotoxicidade mediada pelo complemento (CDC). A sua eficácia clínica

tem sido no entanto demonstrada in vivo através da observação de uma rápida e efectiva

eliminação dos linfócitos B circulantes em indivíduos com LNH a receber tratamento

com Rituximab.

Estudos recentes parecem cada vez mais evidenciar que o fragmento Fc do

anticorpo monoclonal Rituximab é um dos mais importantes componentes da sua

actividade terapêutica, ao se ligar aos receptores Fcγ (FcγR) presentes nas células

efectoras. Também têm sido encontradas associações entre polimorfismos nos genes

FcγR e uma eficácia antitumoral individualizada, dado esta família heterogénea de

receptores desempenhar um papel crucial na ligação da imunidade celular e humoral.
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Há três classes de receptores FcγR: FcγRI, FcγRII e FcγRIII. No Homem, há

duas variantes genéticas das subclasses FcγRIIa e FcγRIIIa com particular interesse na

resposta a fármacos, 131H/R e 158V/F respectivamente, pois que possuem diferentes

afinidades para os complexos imunes devido a mutações nos locais de ligação às IgG’s.

Polimorfismos genéticos no codão 131 do gene FcγRIIa levam à expressão de uma

proteína contendo o aminoácido histidina (H) ou arginina (R), sendo que estas

alterações estruturais se traduzem em diferenças funcionais.

O objectivo da Farmacogenómica é elucidar quanto às bases genéticas que estão

na origem de diferenças interindividuais e utilizar esta informação molecular para

predizer eficácia, taxas de resposta e perfil de segurança de determinados fármacos. O

papel dos polimorfismos dos receptores FcγR como marcadores de prognóstico da

resposta ao tratamento nos LNH tem sido bastante discutido ultimamente. No presente

estudo caracterizamos amostras de DNA recolhidas de 64 doentes com LNH tratados

com rituximab, usando o método de PCR-RFLP. O objectivo deste estudo era avaliar a

correlação entre polimorfismos dos receptores FcγRIIa e resposta à terapêutica com

anticorpos monoclonais, nomeadamente rituximab, em doentes com LNH. O genótipo

FcγRIIa-131H/H apresentou-se associado de forma estatisticamente significativa a

resposta completa ao rituximab, quando comparado com alelo R (p=0,028). Em termos

de sobrevida global e sobrevida livre de doença não foram encontradas no presente

estudo diferenças significativas em função dos alelos FcγRIIa. Para explicar a diferença

nas respostas verificadas colocamos a hipótese de que o genótipo HH não só aumenta a

afinidade do receptor FcγRIIa para a IgG2 humana, mas também melhora a ligação ao

próprio rituximab, uma IgG1 quimérica, contribuindo para um perfil genético de grande

interesse na prática clínica da Onco-Hematologia.
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Summary

NHL represents an appropriate form of cancer to target with immunotherapeutic

modalities. In particular, B-cell lymphomas, express a differentiation marker on cell

surface designated CD20, which is involved in the regulation of B-cell activation.

Rituximab is a chimeric IgG1 monoclonal antibody that specifically recognizes the

CD20 marker present in the majority of NHL. It was the first monoclonal antibody

approved in oncology and it’s used nowadays in chemotherapy-resistant or relapsed

NHL and in first-line therapy, maintenance/consolidation therapy or in stem cell

transplantation procedures.

The mechanism of action of rituximab has not been clearly defined. Some

authors suggested that it is able to prevent chemotherapy failure, having a synergistic

activity with chemotherapy. Others postulated three mechanisms of action for

rituximab, including complement mediated cytotoxicity (CDC), antibody-dependent

cellular cytotoxicity (ADCC) and stimulation of apoptosis pathway. A rapid elimination

of circulating B-cells was observed in vivo in all human disease status in which

rituximab has been given in patients with NHL, supporting its clinical effectiveness.

There is increasing evidence that the Fc (crystallisable fragment) of the

monoclonal antibody rituximab is the major component of its therapeutic activity

through binding Fc gamma receptors (FcγR) expressed by effector cells.

Polymorphisms in FcγR genes have been associated with anti-tumour efficacy as this

heterogeneous family of receptors plays a critical role in immunity by linking the

humoral to the cellular responses. FcγR are expressed on a wide variety of cells,

including B lymphocytes, dendritic cells, macrophages, monocytes, natural kill (NK)

cells, neutrophils and mast cells.
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Currently there have been described three classes of FcγR: the high-affinity

FcγRI, capable of binding monomeric IgG; and the low-affinity FcγRII and FcγRIII

which interact preferentially with complexed IgG. In humans, there are variants of

subclasses FcγRIIa and FcγRIIIa (131H/R and 158V/F, respectively) with different

affinity to immune complexes due to mutations in or near the IgG-binding site. A single

nucleotide polymorphism (SNP) at codon 131 of the FcγRIIa gene encodes either a

histidine (H) or a arginine (R). A similar exchange occurs at codon 158 of the FcγRIIIa

gene encoding either a valine (V) or phenylalanine (F).

Pharmacogenomic studies aim to elucidate the genetic bases for interindividual

differences and use such genetic information to predict the efficacy, response rate and

safety of a selected drug. To date, the prognostic value of FcγR polymorphisms as

markers to predict treatment outcome in NHL is still being studied. In the present study

we characterized DNA samples from 64 Non-Hodgkin Lymphoma patients treated with

rituximab using a Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Length

Polymorphism (PCR-RFLP) method. Our goal was to determine whether there is any

correlation between FcγRIIa polymorphisms and clinical features of patients with NHL.

The FcγRIIa-131H/H genotype was significantly correlated with complete response to

rituximab compared to R allele (p=0.028). In terms of overall or event-free survival, no

difference was found according to FcγRIIa alleles. We hypothesize that HH genotype

increases affinity of FcγRIIa receptor not only for naturally occurring IgG2 but also

ameliorate connection with chimeric IgG1 rituximab, contributing to a genetic

individual profile of great interest in clinical Onco-Haematology.


