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5. DISCUSSÃO

Recentemente tem sido atribuída uma maior relevância ao papel do sistema

imunológico em Oncologia. No contexto da imunologia tumoral, o sucesso dos

mecanismos de vigilância imunológica, que intervêm na capacidade do organismo

discernir entre células normais e células potencialmente neoplásicas, é determinante

para o combate ao tumor por parte do sistema imune do hospedeiro. Neste sentido, a

existência de variações genéticas nos receptores Fcγ das IgG’s, poderá influenciar a

eficiência da resposta a determinados fármacos recentes, direccionados para

determinados alvos celulares, apenas presentes nas células neoplásicas. De facto, os

polimorfismos descritos para as diferentes classes de receptores Fcγ têm vindo a ser

associados com inúmeras doenças, com especial ênfase para as doenças autoimunes e

neoplásicas, assim como a diferenças na resposta a terapêuticas direccionadas em

oncologia, como é o caso da utilização do anticorpo monoclonal rituximab no

tratamento de indivíduos com LNH. O rituximab foi já integrado na prática clínica em

Portugal para o tratamento de LNH de células B CD20+, tendo sido observadas

discrepâncias na resposta ao fármaco entre indivíduos até com o mesmo tipo histológico

de tumor. Estas variações têm sido associadas com inúmeros factores; quer intrínsecos

às células tumorais, como a taxa de divisão celular; quer intrínsecos ao indivíduo, como

a capacidade de metabolização do fármaco (Weng and Levy 2003). De entre estes,

poderá salientar-se a existência de polimorfismos genéticos em genes que codificam as

proteínas que intervêm nos mecanismos biológicos através dos quais este fármaco

exerce o seu efeito (Pusztai 2004).

Estudos conduzidos pelo GELA (Group d’Etude des Lymphomes de l’Adult),

dos  quais aquele que ficou internacionalmente mais conhecido foi levado a cabo por
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Coiffier e colaboradores em 2002, demonstraram que a associação do rituximab ao

CHOP (até então gold-standard na terapêutica do linfoma difuso de grandes células B)

em doentes com este tipo de LNH tinha um impacto significativo na sobrevivência.

Como tal, sugeriram que a associação R-CHOP passasse a ser considerada standard

para o tratamento deste tipo de pacientes e referiram que a adição da imunoterapia ao

CHOP actuava de forma sinérgica com a quimioterapia, impedindo a sua falência

(Coiffier, Lepage et al. 2002).

Mounier et al sugeriram em 2003 que o benefício da associação do rituximab à

quimioterapia podia estar relacionado com o gene bcl-2, que codifica uma família de

proteínas que regulam a apoptose. Segundo este grupo de investigadores, o rituximab

tem capacidade de modular a protecção contra estímulos apoptóticos, como é o caso da

citotoxicidade provocada pela quimioterapia, em doentes com sobreexpressão de bcl-2

(Mounier, Briere et al. 2003).

Vários outros autores tinham já sugerido que o rituximab não se limitava a ter

uma actividade sinérgica com o CHOP ou outros esquemas alternativos de

quimioterapia. Apesar dos mecanismos de acção do rituximab não estarem totalmente

esclarecidos, dois outros modos de actuação haviam entretanto sido propostos para o

rituximab, para além da supracitada acção apoptótica directa: a ADCC e a CDC

(Anderson, Grillo-Lopez et al. 1997; Golay, Zaffaroni et al. 2000).

A importância dos receptores Fcγ na citotoxicidade celular mediada por

anticorpos havia sido demonstrada primariamente por Clynes e colegas ao observarem,

num modelo celular de melanoma, a ausência de respostas antitumorais em ratinhos

FcγR-/-, mesmo na presença de uma colecção policlonal de anticorpos (Clynes, Takechi

et al. 1998). Em  estudos  posteriores observaram  que  a actividade de dois anticorpos
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monoclonais, o rituximab e o trastuzumab, estavam grandemente diminuídas em

ratinhos FcγR-/-. Através da manipulação genética do trastuzumab, um anticorpo

monoclonal cujo alvo é o HER2 no cancro da mama, substituindo um único aminoácido

no seu domínio Fc, este deixa de ter qualquer actividade antitumoral in vivo, apesar de

in vitro continuar a inibir o crescimento de células HER2+ (Clynes, Towers et al. 2000).

Todos estes dados sugerem que a ADCC é um mecanismo de grande importância na

citólise das células tumorais através do rituximab e que este mecanismo depende do

perfil de receptores Fcγ das células efectoras. Esta hipótese sai reforçada se se

analisarem dados relativos à combinação de interleucina-12 com rituximab em doentes

com LNH, segundo os quais a IL-12 facilita a actividade citolítica das células NK e

células T citotóxicas, enquanto o rituximab induz a fagocitose das células B através de

neutrófilos e macrófagos, todos eles reconhecidos mediadores da ADCC (Ansell,

Witzig et al. 2002).

Neste sentido e, uma vez que estes mecanismos podem estar dependentes da

intervenção dos receptores Fcγ para IgG’s, a existência de polimorfismos nos genes que

codificam estes receptores poderão estar envolvidos em variações observadas nas

respostas interindividuais ao rituximab. Alguns estudos vieram já reforçar esta hipótese,

postulando a existência de associação entre os polimorfismos FcγRIIa-131H/R e

FcγRIIIa-158V/F e a resposta à terapêutica com rituximab em LNH (Cartron, Dacheux

et al. 2002; Weng and Levy 2003; Kim, Jung et al. 2006).

O primeiro estudo genético neste âmbito foi realizado em 2002 por Cartron e

colaboradores. Neste estudo, os investigadores estudaram as respostas ao rituximab em

doentes com linfoma folicular de acordo com o polimorfismo FcγRIIIa-158V/F e

verificaram que as respostas objectivas à terapêutica eram significativamente superiores

nos doentes com o genótipo  VV quando comparados com os doentes portadores do
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alelo F (p=0,03) (Cartron, Dacheux et al. 2002). Num segundo estudo, levado a cabo em

2003 por Weng et al, os dados de Cartron foram confirmados, verificando-se associação

não só entre polimorfismo FcγRIIIa-158V/F e resposta ao rituximab em doentes com

linfoma folicular, mas também relativamente ao polimorfismo FcγRIIa-131H/R nessa

mesma população estudada. Neste ensaio, os doentes com o genótipo VV apresentaram

respostas clínicas objectivas significativamente superiores aos doentes portadores do

alelo F para o polimorfismo FcγRIIIa-158V/F (p=0,002). No que diz respeito ao

polimorfismo FcγRIIa-131H/R, os autores verificaram associação entre indivíduos com

o genótipo HH e respostas objectivas favoráveis, quando comparados com indivíduos

portadores do alelo R (p=0,027) (Weng and Levy 2003). Um último estudo, de 2006,

efectuado por Kim e colaboradores, demonstra, desta vez numa população de doentes

com linfoma difuso de grandes células B, que o polimorfismo FcγRIIIa-158V/F é

predictivo de resposta a R-CHOP (p=0,002), embora a mesma associação não ficasse

demonstrada para o polimorfismo FcγRIIa-131H/R (p=0,178) (Kim, Jung et al. 2006).

Relativamente ao impacto da terapêutica com o rituximab na sobrevivência

global e livre de doença de acordo com os os polimorfismos FcγRIIa-131H/R e

FcγRIIIa-158V/F, Cartron et al apenas relacionaram a sobrevivência global com o

polimorfismo FcγRIIIa-158V/F, não tendo encontrado qualquer associação significativa

(p=0,2) (Cartron, Dacheux et al. 2002). Nos estudos realizados por Weng e colegas foi

encontrada associação com sobrevivência livre de doença, quer para o genótipo

FcγRIIa-131H/H, quer para o genótipo FcγRIIIa-158V/V (p=0,011 e p=0,023,

respectivamente) (Weng and Levy 2003). Nos resultados apresentados por Kim e

colaboradores a sobrevivência global foi relacionada com os polimorfismos FcγRIIa-

131H/R e FcγRIIIa-158V/F, não tendo estes autores porém encontrado qualquer

associação significativa (p=0,689 e p=0,482, respectivamente) (Kim, Jung et al. 2006).
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O presente estudo demonstra que o polimorfismo FcγRIIa-131H/R poderá ser

predictivo de resposta completa a esquemas de quimioterapia contendo rituximab numa

população heterogénea de doentes com LNH (p=0,028), confirmando os dados de Weng

et al (Weng and Levy 2003). Mais ainda, neste estudo observa-se que a taxa de resposta

à imunoquimioterapia com base em rituximab (contendo CHOP ou outros esquemas

terapêuticos) é de 100% para os indivíduos com o genótipo FcγRIIa-131H/H, os quais

apresentaram sempre uma resposta completa.

No entanto, não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas na

sobrevivência global após terapêutica com rituximab entre pacientes com genótipo

homozigótico FcγRIIa-131H/H face aos restantes indivíduos. De igual modo, também

não foram detectadas diferenças significativas na sobrevivência livre de doença entre os

diferentes genótipos FcγRIIa-131H/R, o que havia sido conseguido por Weng et al

(Weng and Levy 2003).

Através desta análise pode concluir-se que a existência de polimorfismos no

gene FcγRIIa não só influencia a resposta à terapêutica com rituximab, como a presença

do genótipo FcγRIIa-131H/H é predictiva de resposta completa. Para que seja possível

retirar conclusões estatisticamente significativas deste estudo, relativamente à influência

do polimorfismo na sobrevivência global e sobrevivência livre de doença após

terapêutica com rituximab, julgamos ser necessário aumentar o período de follow up.

Baseados nos resultados obtidos no presente estudo, e à luz de todos os

conhecimentos actuais até aqui expostos, parece-nos lógico concluirmos que variações

genéticas no receptor FcγRIIa podem influenciar o mecanismo de acção do rituximab e,

consequentemente, a sua eficácia. O rituximab reconhece e liga-se aos linfócitos B

CD20+ induzindo directamente a apoptose e indirectamente a citotoxicidade celular. Na

ADCC o rituximab faz a ponte entre os linfócitos B e as células efectoras (neutrófilos,
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macrófagos e monócitos – dado serem aquelas que expressam FcγRIIa à sua superfície),

ligando-se aos linfócitos B via fragmento Fab e às células efectoras através dos

receptores FcγRIIa. As células efectoras tornam-se então activadas e fagocitam os

linfócitos B opsonizados pelas IgG’s, levando à morte das células tumorais. Porém, este

evento depende da afinidade dos receptores Fcγ presentes na superfície celular das

células efectoras para as diferentes subclasses de IgG’s, assim como do motivo

ITAM/ITIM. No caso dos receptores FcγRIIa, sabe-se que a isoforma FcγRIIa-131H/H

se liga com mais afinidade à IgG2 que a FcγRIIa-131R e tendo em conta que o receptor

FcγRIIa é o único que apresenta alguma afinidade à IgG2 humana, a capacidade de se

ligar a esta subclasse depende exclusivamente do genótipo individual FcγRIIa-131H/H.

Sabe-se também que é o motivo ITAM que está presente no FcγRIIa, que se sabe ser um

motivo activador da ADCC (Clynes 2006). Para tentar explicar de que forma os

polimorfismos no receptor FcγRIIa influenciam o mecanismo de acção do rituximab e,

consequentemente, a sua eficácia em doentes com LNH colocamos a hipótese de que a

variante genética FcγRIIa-131H/H introduz uma alteração conformacional no receptor

que para além de lhe conferir uma maior afinidade para a IgG2, lhe confere também

uma afinidade acrescida para outras IgG’s naturais e obtidas por engenharia genética,

como é o caso do próprio ritumimab – uma IgG1 quimérica. Consequentemente, o

genótipo FcγRIIa-131H/H influenciaria positivamente a afinidade do receptor FcγRIIa

para o próprio anticorpo monoclonal, via ADCC, traduzindo-se numa eficácia clínica

melhorada. Assim, o estudo farmacogenómico do perfil de receptores FcγRIIa em

pacientes com LNH pode ser predictivo da resposta à terapêutica, sendo a modulação da

interacção entre os receptores FcγRIIa e as IgG’s de particular interesse no estudo de

doenças hematológicas malignas, incluindo os LNH.


