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RESUMO 
 
 

PAPEL DO SISTEMA PURINÉRGICO NO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: 
UM ESTUDO CLÍNICO E DE REVISÃO 

 
AUTORA: Lara Vargas Becker 

ORIENTADORA: Maria Rosa Chitolina Schetinger  
CO-ORIENTADORA: Daniela Bitencourt Rosa Leal 

 
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória autoimune 
multifatorial causada por perturbações do sistema imune, caracterizada pela quebra 
da autotolerância imune, ativação de linfócitos T autorreativos e hiperatividade de 
linfócitos B. Os nucleotídeos e o nucleosídeo da adenina, como o ATP e a 
adenosina, são componentes chave nos processos inflamatório e imune, inclusive 
modulando as funções dos linfócitos. Seus níveis extracelulares são regulados por 
ectoenzimas como a E-NTPDase que hidrolisa ATP/ADP até AMP; a enzima E-5’-
nucleotidase que degrada AMP até adenosina e a E-adenosina desaminase (E-ADA) 
que converte a adenosina a inosina. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
e expressão da E-NTPDase, a expressão da E-5’-nucleotidase e a atividade da E-
ADA em linfócitos de pacientes com LES, bem como a atividade da ADA e a 
concentração de nucleotídeos e nucleosídeo no soro desses pacientes. Também 
tivemos como objetivo escrever um manuscrito de revisão sobre o tema após 
verificarmos lacunas na literatura em relação a sinalização purinérgica e LES. Foram 
selecionados 35 pacientes do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) com 
diagnóstico de LES, o qual foi baseado em critérios de classificação do Systemic 
Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) e 30 controles, dos quais amostras 
de sangue foram coletadas para a realização das análises. Os resultados mostraram 
um aumento da concentração de ATP no soro, possivelmente resultado do processo 
inflamatório, e uma redução dos níveis de adenosina nos pacientes com LES. Foi 
observada uma maior atividade (31%) e expressão (37%) da E-NTPDase em 
linfócitos de pacientes com LES. A atividade da E-ADA também encontrou-se 
aumentada, aproximadamente 42% nos linfócitos desses pacientes. Já a atividade 
da ADA no soro foi reduzida em 57%, em relação a expressão da E-5’-nucleotidase 
em linfócitos dos pacientes com LES não foram observadas diferenças. Analisamos 
também a atividade da E-NTPDase e ADA em dois grupos de pacientes, remissão e 
exacerbação, as quais não tiveram alterações possivelmente devido à presença 
constante de autoanticorpos e persistentes anormalidades mesmo durante a fase de 
remissão. O aumento evidenciado na atividade e expressão da E-NTPDase poderia 
representar um mecanismo para auxiliar no controle da inflamação, já que esta 
enzima exerce efeitos anti-inflamatórios através da remoção de ATP. Porém a 
atividade da E-ADA aumentada, nos linfócitos, poderia favorecer a resposta Th1 e 
limitar os efeitos anti-inflamatórios da adenosina.  Por outro lado, a ADA no soro 
revelou-se diminuída o que poderia ser devido a prejudicada função dos 
macrófagos, apresentada por estes pacientes, já que a maior parte da ADA no soro 
tem como fonte essas células. Diante disto, concluímos que a E-NTPDase, a ADA e 
a via purinérgica possuem importante função na modulação da resposta imune e 
inflamatória nos pacientes com LES. 
Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico. ATP. Adenosina. E-NTPDase. ADA. 
E-5’-nucleotidase. 



ABSTRACT 
 

PURINERGIC SYSTEM ROLE IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: A 
CLINICAL AND REVIEW STUDY 

 
Author: Lara Vargas Becker 

ADVISOR: Maria Rosa Chitolina Schetinger 
CO-ADVISOR: Daniela Bitencourt Rosa Leal 

 
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a multifactorial inflammatory autoimmune 
disease caused by an immune dysfunction characterized by a breakdown of immune 
self-tolerance, activation of autoreactive T lymphocytes and B lymphocyte 
hyperactivity. The nucleotides and nucleoside adenine, such as ATP and adenosine, 
are key components in inflammatory and immune processes, including the 
modulation of lymphocyte functions. Their extracellular levels are regulated by 
ectoenzymes such as E-NTPDase which hydrolyzes ATP / ADP to AMP; E-5'-
nucleotidase that degrades AMP to adenosine and E-adenosine deaminase (E-ADA) 
that converts adenosine to inosine. In this work, we determined the activity and 
expression of E-NTPDase, E-5'-nucleotidase expression, and E-ADA activity in 
lymphocytes, as well as ADA activity and nucleotide and nucleoside concentration in 
the serum of SLE patients. We also aimed to fill in some gaps we observed in the 
literature by writing a review article regarding purinergic signaling and SLE. Thirty-five 
patients from the University Hospital of Santa Maria (HUSM) with a diagnosis of SLE 
were selected, based on the Systemic Lupus International Collaborating Clinics 
(SLICC) classification criteria and 30 controls, from which blood samples were 
collected for the analyzes. The results showed an increase in the serum ATP 
concentration, possibly as a result of inflammation, and a decrease in adenosine 
levels in SLE patients. Increased activity (31%) and expression (37%) of E-NTPDase 
were observed in lymphocytes of SLE patients. The activity of E-ADA was also 
increased by approximately 42% in the lymphocytes of these patients. The serum 
ADA activity was reduced by 57%. Regarding the expression of E-5'-nucleotidase in 
lymphocytes of patients with SLE, no differences were observed. The increase 
observed in the activity and expression of E-NTPDase could represent a mechanism 
to help in the control of inflammation, since this enzyme exerts anti-inflammatory 
effects through the removal of ATP. However, increased E-ADA activity in 
lymphocytes could favor a Th1 response and limit the anti-inflammatory effects of 
adenosine. On the other hand, serum ADA has been shown to be decreased due to 
the impaired macrophage function present in these patients since most of the serum 
ADA comes from these cells. When we checked a gap in the literature regarding 
purinergic signaling and SLE, we decided to write a review on the topic to elucidate 
the effects of ATP and E-NTPDase on SLE and contribute to the understanding of 
SLE in this context. In view of this, we conclude that the NTPDase, ADA and the 
purinergic pathway play an important role in modulating the immune and 
inflammatory response in SLE patients. 
Key words: Systemic lupus erythematosus. ATP. Adenosine. NTPDase. ADA. 5'-
nucleotidase. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese está organizada na seguinte forma: primeiramente são 

apresentados a introdução, os objetivos e a revisão bibliográfica. A seguir, os 

resultados são apresentados na forma de um artigo e um manuscrito, os quais foram 

escritos seguindo-se as normas dos periódicos aos quais foram submetidos. Os 

itens discussão e conclusão, dispostos após o artigo e o manuscrito, contêm 

interpretações e comentários gerais referentes ao artigo e manuscrito. As 

referências bibliográficas apresentadas no final da tese referem-se às citações que 

aparecem nos itens introdução, revisão bibliográfica e discussão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune e inflamatória 

que afeta predominantemente mulheres. A etiologia exata de LES ainda não é 

totalmente conhecida, porém sabe-se que fatores ambientais, hormonais e genéticos 

estão envolvidos na patogênese da doença (DIAS; ISENBERG, 2014). O LES é 

caracterizado pela quebra irreversível da autotolerância imunológica, onde há 

desregulação de múltiplos aspectos do sistema imune, levando à ativação de 

linfócitos T autorreativos e à hiperatividade de linfócitos B (HUTLOFF et al., 2004). A 

quebra da tolerância imunológica pode resultar de defeitos na depuração de células 

apoptóticas e apresentação anormal de autoantígenos por células apresentadoras 

de antígenos (APCs) aos linfócitos T, que após sua ativação auxiliam os linfócitos B 

na produção de autoanticorpos; a ligação de autoanticorpos aos autoantígenos 

forma os imunocomplexos (ICs), que se depositam nos órgãos e tecidos causando 

inflamação e dano (WU et al., 2016).  

No LES os linfócitos B e T exibem múltiplas anormalidades, que podem refletir 

defeitos primários, determinados geneticamente, ou mais comumente efeitos 

secundários do ambiente inflamatório desregulado que está presente na doença 

(PENG, 2009). Anormalidades na transdução de sinais intracelulares em linfócitos T 

gera expressão anormal de citocinas (CRISPÍN et al., 2007). Linfócitos Treg de 

pacientes com LES apresentam decréscimo da atividade supressora e inadequado 

número e fenótipo (LIN et al., 2007; CHAVELE and EHRENSTEIN, 2011). Nesses 

pacientes existe ainda um desequilíbrio na razão Th17/Treg, favorecendo linfócitos 

Th17 (ALUNNO et al., 2012). Os linfócitos B de pacientes com LES produzem uma 

variedade de autoanticorpos (CRISPÍN et al., 2010), além disso, essas células 

apresentam distribuição anormal de suas populações; o que pode ser resultado de 

defeitos em checkpoints da tolerância (JACOBI et al., 2009).  

Os nucleotídeos, como o ATP, e o nucleosídeo adenosina podem ser 

liberados para o espaço extracelular durante inflamação e desempenham várias 

funções, inclusive na resposta imune (JUNGER, 2011). O ATP extracelular pode 

funcionar como uma molécula de sinalização durante a inflamação e a resposta 

imune (DI VIRGILIO, 2005), modulando esses processos através de seus efeitos em 

uma ampla variedade de células imunes e não imunes, incluindo os linfócitos 

(BOURS et al., 2006). A adenosina tem um papel já bem estabelecido na imunidade 
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(HASKÓ and CRONSTEIN, 2004; SITKOVSKY et al., 2004), contribuindo para a 

engenharia da inflamação e da resposta imune, favorecendo um sinal supressivo e 

de proteção dos tecidos (SITKOVSKY and OHTA, 2005). O ATP e a adenosina 

exercem seus efeitos através da ligação com receptores purinérgicos específicos do 

tipo P1 e P2 (VITIELLO et al., 2012; MORANDI et al., 2018). Os receptores P1 são 

subdivididos em 4 tipos, A1, A2A, A2B e A3 e são capazes de se ligar à adenosina 

com diferentes afinidades (BOURS et al., 2006). Os receptores P2 são subdivididos 

em duas subfamílias P2X e P2Y; receptores do tipo P2X são canais iônicos 

dependente de ligantes e são reconhecidos 7 subtipos (P2X1-P2X7) (NORTH, 

2016), receptores P2Y são acoplados à proteína G e existem 8 subtipos descritos 

(P2Y1,2,4,6,11-14) (ABBRACCHIO et al., 2006).  

Uma vez no espaço extracelular os nucleotídeos são rapidamente 

degradados por ectonucleotidases, como a E-NTPDase que degrada ATP/ADP até 

AMP e a E-5’-nucleotidase que converte AMP até adenosina (YEGUTKIN, 2008). 

Em adição, a enzima adenosina desaminase (ADA) possui papel chave no 

metabolismo das purinas, catalisando a irreversível desaminação da adenosina em 

inosina (VAN DER WEYDEN and KELLEY, 1976). A enzima E-NTPDase tem efeitos 

anti-inflamatórios através da remoção de ATP extracelular, os quais podem ser 

ampliados ainda mais pela geração de adenosina (THIEL; CALDWELL; 

SITKOVSKY, 2003); que pode ser gerada pela E-NTPDase juntamente com a E-5’-

nucleotidase (YEGUTKIN, 2008). A ADA representa um crítico checkpoint na 

regulação dos níveis de adenosina extracelular, desempenhando um papel central 

na modulação das respostas purinégicas em vários eventos fisiopatológicos 

(ANTONIOLI et al., 2012).  

Existem muitas lacunas na literatura em relação a sinalização purinérgica e a 

imunopatogênese do LES. Assim, a proposta desta tese foi avaliar as enzimas E-

NTPDase, E-5’-nucleotidase e E-adenosina desaminase em linfócitos de pacientes 

com lúpus eritematoso sistêmico, já que estas enzimas estão relacionadas com as 

respostas inflamatórias e imunes. Bem como compilar os achados dos últimos anos 

sobre ATP, E-NTPDase e LES em um manuscrito de revisão; colaborando assim 

para um melhor entendimento dos mecanismos envolvidos nessa patologia. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 
  

Avaliar o papel do sistema purinérgico no Lúpus Eritematoso Sistêmico em 

um estudo clínico, com pacientes diagnosticados com esta doença provenientes do 

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), e em um estudo de revisão. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Quantificar os níveis de nucleotídeos e do nucleosídeo de adenina no soro de 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. 

 Verificar a atividade e expressão da enzima E-NTPDase em linfócitos 

periféricos de pacientes com LES. 

 Verificar a expressão da enzima E-5’-nucleotidase em linfócitos periféricos de 

pacientes com LES. 

 Determinar a atividade da enzima E-ADA em linfócitos periféricos de 

pacientes com LES. 

 Determinar a atividade da enzima ADA no soro de pacientes com LES; 

 Verificar in vitro a influência de fármacos comumente utilizados no tratamento 

de LES na atividade das enzimas E-NTPDase, E-5’-nucleotidase e E-ADA em 

linfócitos de voluntários saudáveis. 

 Escrever um manuscrito focando no envolvimento do ATP na modulação do 

processo inflamatório e resposta imune, via receptores P2, bem como o papel 

da NTPDase correlacionando com o LES. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma complexa doença autoimune 

inflamatória, caracterizada pela produção de autoanticorpos dirigidos principalmente 

contra antígenos nucleares, apresenta uma heterogeneidade de manifestações 

clínicas onde diferentes órgãos e sistemas podem ser afetados. A doença possui 

curso imprevisível, com períodos de exacerbação e de remissão (YEOH; DIAS; 

ISENBERG, 2018). O LES pode levar a incapacidade física e sofrimento psicológico, 

sendo considerado uma ameaça à vida do paciente (ARAÚJO; TRAVERSO-YÉPEZ, 

2007). 

A incidência global do LES varia de 0,3 a 23,7 a cada 100.000 habitantes/ano 

(PONS-ESTEL; UGARTE-GIL; ALARCÓN, 2017), no Brasil a incidência é de 8,7 

casos a cada 100.000 habitantes/ano (VILAR; SATO, 2002) enquanto que a taxa de 

prevalência mundial varia em torno de 6,5 a 178 a cada 100.000 habitantes (PONS-

ESTEL; UGARTE-GIL; ALARCÓN, 2017). LES é mais frequente em descendentes 

de africanos, hispânicos, chineses e asiáticos; em geral estes pacientes apresentam 

maior número de manifestações hematológicas, neurológicas e renais (YEOH; DIAS; 

ISENBERG, 2018). A incidência também é maior em mulheres do que em homens 

em uma razão de 8-15:1, porém o início da doença é similar em homens e mulheres 

com pico na idade reprodutiva, variando entre os 17-32 anos (PONS-ESTEL; 

UGARTE-GIL; ALARCÓN, 2017). A taxa de mortalidade em pacientes com LES é 

2,6-3 vezes maior que na população em geral, provavelmente relacionada às altas 

taxas de infecções, doença cardiovascular e doença renal (LEE et al., 2016).  

A etiologia exata de LES ainda permanece desconhecida (MUÑOZ et al., 

2010a), porém sabe-se que fatores ambientais, genéticos e hormonais estão 

relacionados com a indução e a manutenção da doença (DIAS; ISENBERG, 2014). 

Estudos apontam alguns genes associados ao LES localizados no cromossomo 1 

como PTPN22 (KYOGOKU et al., 2004) e C1Q (SESTAK et al., 2007) além do 

intervalo de ligação 1q23 que codifica os receptores Fcγ (receptores para IgG) que 

contribuem para uma incompleta clearance de imunocomplexos (ICs) (KARASSA; 

TRIKALINOS; IOANNIDIS, 2004). Diversos fatores ambientais têm sido descritos 
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como tendo papel no LES, incluindo exposição à luz ultravioleta, alguns tipos de 

medicações (por exemplo, penicilina), uso de álcool e infecção causada pelo vírus 

Epstein-Barr (FORTUNA; BRENNAN, 2013).  

Além disso, o desequilíbrio hormonal também pode modular a incidência da 

doença, mulheres com LES apresentam valores menores de testosterona e 

progesterona quando comparadas com controles, enquanto estradiol e prolactina 

estão aumentados nessas pacientes (COOPER et al., 2002). Já em homens com 

LES os níveis de testosterona e estradiol estão normais enquanto que a prolactina 

está aumentada (COOPER et al., 2002). A prolactina possui efeito estimulatório no 

sistema imune, interferindo especificamente na indução da tolerância de linfócitos B, 

aumentando a resposta proliferativa a antígenos e aumentando a produção de 

citocinas e autoanticorpos (SHELLY; BOAZ; ORBACH, 2012). O estradiol em geral é 

considerado imunoestimulatório, e influencia o desenvolvimento e várias funções 

dos linfócitos T; em particular nos linfócitos CD4T, incluindo ativação, secreção de 

citocinas e funções regulatórias (MOULTON, 2018). 

A patofisiologia do LES é complexa e multifatorial, a iniciação e progressão da 

autoimunidade incluem os seguintes fatores: quebra da tolerância imune e geração 

de linfócitos B e T efetores específicos de autoantígenos e a subsequente produção 

de autoanticorpos; defeitos na morte celular e/ou na clearance de material 

apoptótico e continuada geração de autoantígenos; inflamação tecidual e 

deficiências na regulação imune combinada com mecanismos que propagam a 

cronicidade da doença (ZHARKOVA et al., 2017).  

A tolerância imune é a capacidade que o sistema imune tem de identificar e 

executar respostas para eliminar antígenos não próprios e prevenir respostas 

prejudiciais contra autoantígenos (JERNE, 2004). A tolerância central elimina 

linfócitos B e T autoreativos, o mecanismo principal é a seleção negativa; antes de 

se tornarem imunocompetentes esses linfócitos com alta afinidade sofrem apoptose. 

Já a tolerância periférica inibe a resposta imune contra tecidos do próprio organismo 

através de mecanismos como anergia, deleção e supressão imune por células T 

reguladoras (ZHANG; LU, 2018). LES caracteriza-se por um defeito no sistema 

imune que resulta na perda da tolerância para autoantígenos, hiperatividade e 

hiperresponsividade de linfócitos T e B (DIAS; ISENBERG, 2014) e aumentada 

expressão de autoanticorpos (ALARCON-RIQUELME, 2007); os quais incluem anti-

dsDNA, anti-SSA (Ro), anti-SSB (La), anti-sm e anti-RNPs que são cruciais no 
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desenvolvimento da doença (OLSEN; KARP, 2014). Os anticorpos antinucleares são 

característicos de lúpus e estão presentes em mais de 95% dos pacientes (MOK; 

LAU, 2003). 

A inflamação e o dano aos órgãos no LES são causados pela deposição de 

imunocomplexos (ICs), os quais são formados pela união de autoantígenos e 

autoanticorpos (WU et al., 2016). A desregulada apoptose e o defeito na clearence 

de material apoptótico, que são característicos de LES, contribuem para a geração 

de autoantígenos (PERNIOK et al., 1998) e consequentemente a formação de ICs 

que se depositam nos órgãos e tecidos e levam à ativação do sistema complemento 

que atrai células imunes promovendo inflamação local (PODOLSKA et al., 2015). A 

apoptose é um processo altamente controlado e necessário para a manutenção da 

homeostasia e prevenção de malignidades em diversas condições fisiológicas como, 

por exemplo, nas células imunes após a resolução de uma infecção e em células 

onde ocorre dano ao DNA (HENSON; HUME, 2006). Em condições normais as 

células apoptóticas expressam sinais “find me” para atrair macrófagos; sinais “eat 

me” para iniciar a fagocitose e sinais “stay away” para prevenir a migração de 

neutrófilos, a inflamação e a resposta imune.  

Por sua vez os macrófagos, após a ingestão de células apoptóticas, secretam 

citocinas “tolerate me”, incluindo fator de crescimento β (TGFβ) e interleucina 10 (IL-

10) as quais criam um ambiente anti-inflamatório (WU et al., 2016). Porém em LES 

existe um defeito na capacidade fagocítica dos macrófagos (TAS et al., 2006) e uma 

ineficiente clearance gera acúmulo de células apoptóticas que podem sofrer necrose 

secundária e liberar sinais que provocam uma resposta inflamatória crônica e que 

pode levar a quebra da tolerância imune (CHURCH; COOK; MCDERMOTT, 2008) 

(figura 1). 

A necrose secundária é caracterizada pela desintegração das células que 

foram inicialmente apoptóticas, por aumento no volume celular, ruptura da 

membrana celular e liberação de padrões moleculares associados ao dano celular 

(DAMPs) no espaço extracelular (GREEN et al., 2009) como autoantígenos, 

HMGB1, proteases, ATP e ácido úrico (MUÑOZ et al., 2010b).  
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Figura 1. Clearance normal e defeituosa de células apoptóticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance normal de células apoptóticas (à esquerda) envolve sequência de sinais e tem importante 

papel na indução da tolerância. Clearance defeituosa de células apoptóticas (à direita), envolve 

estímulos multi-inflamatórios, quebra da tolerância e dirige a autoimunidade (Adaptado de SHAO 

AND COHEN, 2011). 

 

Os DAMPs podem ativar a via NF- Kβ e o inflamassomo para produzir 

citocinas pró-inflamatórias e promover a sobrevivência de linfócitos autorreativos 

(CHURCH; COOK; MCDERMOTT, 2008). Além disso, os DAMPs podem ativar as 

células dendríticas (DCs) (GALLUCCI; LOLKEMA; MATZINGER, 1999) e 

dependendo do ambiente estas células maduras polarizam células T naive em Th1, 

Th17 ou Treg através da secreção de distintos padrões de citocinas; ou Th2 através 

da indução de proteínas de superfície (WALSH; MILLS, 2013). Em ambientes pró-

inflamatórios há a migração de neutrófilos, linfócitos e macrófagos (PODOLSKA et 

al., 2015). Os neutrófilos de pacientes com LES apresentam várias anormalidades 

em seu fenótipo e em sua função (COURTNEY et al., 1999). Neutrófilos ativados 

liberam armadilhas extracelulares (NETs), as quais passam por um mecanismo de 

morte celular chamado NETosis (BOSCH, 2011). As NETs podem limitar a 

inflamação através da degradação de quimiocinas e citocinas, entretanto as NETs 

também podem se tornar uma fonte de autoantígenos (SCHAUER et al., 2014). Os 

pacientes com LES produzem anticorpos contra NETs (SHAO; COHEN, 2011) e sua 

prejudicada degradação está correlacionado com a nefrite lúpica (HAKKIM et al., 

2010). 
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No LES o acúmulo de DAMPs nos sítios de inflamação resulta na ativação de 

DCs e subsequentemente a liberação de citocinas, as quais preparam uma 

apresentação inadequada de autoantígenos aos linfócitos T e acarretam na 

desregulada autorreatividade dos linfócitos T e B (COUTANT; MIOSSEC, 2016). Os 

linfócitos T são centrais na patogênese do LES (TSOKOS et al., 2016), pois 

representam um ponto chave para a autorreatividade dos linfócitos B e ajudam estes 

a produzir autoanticorpos contra autoantígenos (SINAI et al., 2014). 

Subsequentemente autoanticorpos estão envolvidos na formação de IC após a 

ligação com autoantígenos; a deposição de IC nos órgãos e tecidos resulta na 

infiltração de células imunes e dano tecidual o que pode induzir mais apoptose 

agindo como um ciclo vicioso e acelerando a progressão da doença (WU et al., 

2016) (figura 2). 

 

Figura 2. Patogênese do LES 

 (Adaptado de MUNOZ et al. 2008). 

 

No LES existe uma deficiência na regulação imune, células que normalmente 

suprimem a ativação de linfócitos B como linfócitos TCD8+ e células NK apresentam 

defeito na sua atividade supressiva (LINKER-ISRAELI; QUISMORIO; HORWITZ, 

1990). O estudo de Filaci et al. (2001) mostrou uma prejudicada função de linfócitos 

TCD8+ em pacientes com LES ativo (FILACI et al., 2001). A supressão prejudicada 

de linfócitos B pode ser um dos fatores que levam a perpetuação da doença (MOK; 

LAU, 2003). 
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Do ponto de vista clínico LES é uma doença imprevisível alternando períodos 

de exacerbação e remissão (DIAS; ISENBERG, 2014). Durante a remissão os 

pacientes apresentam poucos ou nenhum sintoma clínico, normalização de 

resultados laboratoriais e mínima manutenção da terapia. Já durante os períodos de 

exacerbação (recidiva) há aumento na atividade da doença e intensificação da 

terapia (MEDINA-QUIÑONES et al., 2016). Os sintomas mais comuns da doença 

incluem artralgia, artrite, erupções cutâneas, alopecia, úlceras orais, serosites. Além 

do envolvimento renal com o desenvolvimento de nefrite lúpica, uma das 

manifestações mais importantes de LES que causa morbidade e mortalidade 

(FORTUNA; BRENNAN, 2013).  O LES pode acometer diversos órgãos e sistemas, 

nas formas “suaves” as articulações e a pele são as mais afetadas; já nas formas 

mais “graves” os rins e o coração são os mais acometidos, podendo o dano ser até 

mesmo fatal (DIAS; ISENBERG, 2014). 

Como o LES pode afetar diferentes órgãos e tecidos e possui uma 

abundância de anormalidades clínicas e imunológicas (FORTUNA; BRENNAN, 

2013), critérios de classificação são ferramentas fundamentais para garantir uma 

definição/diagnóstico da doença. Os primeiros critérios foram publicados em 1971 

pelo American College of Rheumatology (ACR), sendo revisado em 1982 e em 1997. 

Em 2012 o Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) (tabela 1) 

publicou e validou critérios mais sensíveis que os do ACR e com menor 

especificidade (PETRI et al., 2012). De acordo com o SLICC o diagnóstico da 

doença é confirmado quando o paciente apresenta pelo menos 4 critérios, incluindo 

pelo menos 1 critério clínico e 1 critério imunológico, e a presença de autoanticorpos 

FAN+ (fator antinuclear positivo) ou anti-dsDNA (PETRI et al., 2012).  

A terapêutica do LES é complexa e depende dos órgãos e sistemas afetados 

e da severidade da doença (DIAS; ISENBERG, 2014). O tratamento medicamentoso 

é individualizado para cada paciente (VILAR; SATO, 2002). De modo geral, as 

medicações podem ser agrupadas em dois grupos: 1) corticoides (prednisona), 

antimaláricos (hidroxicloroquina) e imunossupressores (azatioprina, metotrexato); 2) 

agentes biológicos (rituximabe, belimumabe) (FORTUNA; BRENNAN, 2013). 

 

 

 

 



22 

 

Tabela 1. Sistema de Classificação SLICC para LES 

 

Critérios SLICC 

Critérios Clínicos 

Lúpus cutâneo agudo 

Lúpus cutâneo crônico 

Úlceras orais 
Alopecia não cicatricial 
Sinovite de duas ou mais articulações 

Serosite 

Renal 

Neurológico 

Anemia hemolítica 

Leucopenia 

Trombocitopenia 

Critérios Imunológicos 

Fator antinuclear positivo (FAN+) 

Anticorpo Anti-dsDNA positivo 

Anticorpo Anti-Sm positivo 

Positividade de anticorpos antifosfolipídeos 

Complemento reduzido 

Coombs direto positivo 

 
(Adaptado de PETRI et al., 2012) 

 

Os corticoides suprimem a produção de citocinas pró-inflamatórias e inibem o 

recrutamento de leucócitos (FELTEN et al., 2018). A hidroxicloroquina é capaz de 

aumentar o pH lisossomal em células apresentadoras de antígenos, o que interfere 

na fagocitose e causa ruptura na apresentação de autoantígenos. Essa medicação 

também altera as respostas dos linfócitos T, inibindo diversos tipos de citocinas 

(DURCAN; PETRI, 2016). A azatioprina é um derivado do 6-mercaptopurina que age 

como um agente antimetabólito imunossupressor, afetando a síntese e o 

metabolismo de nucleotídeos de purina. O metotrexato inibe a enzima diidrofolato 

redutase, a qual tem um importante papel na síntese de nucleotídeos de purina, por 

essa via induz apoptose de células inflamatórias. O rituximabe é um anticorpo 

monoclonal contra a proteína CD20. A CD20 é amplamente expressa nos linfócitos 

B e o rituximabe induz a apoptose das células CD20+. Outro agente biológico, o 

belimumabe é um anticorpo totalmente humanizado contra o estimulador de 



23 

 

linfócitos B (BLyS), que é um fator essencial para a sobrevivência e desenvolvimento 

de linfócitos B. O belimumabe leva a diminuição de linfócitos B naive, linfócitos B 

ativados e linfócitos B CD20+ e também causa redução dos níveis de Anti-dsDNA 

(FELTEN et al., 2018). 

 

2.2 LINFÓCITOS 

 

 Os linfócitos T são componentes importantes da tolerância imunológica 

(ABBAS; LICHTMAN, 2005). Diversas anormalidades nessas células são 

encontradas em pacientes com LES, o que evidencia sua participação na doença. 

Os linfócitos T são capazes de regular a função de linfócitos B, e como 

consequência a produção de autoanticorpos é dependente de linfócitos T (TSOKOS; 

BALOW, 1984). 

 Normalmente linfócitos T e B são removidos através de apoptose durante e 

após a conclusão da resposta imune. Porém, linfócitos T de pacientes com lúpus 

exibem uma gama de aberrações que abrangem a proliferação, morte celular e 

função efetora (PENG, 2009). Os pacientes com LES possuem aumentada apoptose 

espontânea e defeito na morte celular induzida por ativação em linfócitos T. Esse 

aumento da apoptose espontânea está ligado à linfopenia crônica e a liberação de 

autoantígenos nucleares; enquanto que o defeito na morte celular induzida por 

ativação está relacionado com a persistência de células autorreativas (PERL et al., 

2004) e quebra da tolerância imune (HOFFMAN, 2004). Os linfócitos T de pacientes 

com LES também apresentam anormalidades na transdução de sinal intracelular, 

como alteração no complexo formado pelo TCR (receptor de células T) e a proteína 

CD3 (complexo TCR/CD3), o que acarreta um aumento dos eventos de sinalização, 

gerando exagerada transdução e consequente expressão anormal de citocinas; um 

exemplo é o defeito na produção de interleucina 2 (IL-2) apresentado por pacientes 

com LES. Essas alterações justificam a elevada capacidade dos linfócitos T de 

estimular linfócitos B a produzir autoanticorpos (CRISPÍN et al., 2007). A alteração 

exibida no complexo TCR/CD3 de pacientes com lúpus gera uma sinalização 

precoce e aumentada, manifestada pelo aumento do fluxo de cálcio 

intracitoplasmático e fosforilação da proteína tirosina citosólica (CRISPÍN et al., 

2010). 
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 Após a estimulação, linfócitos T naive proliferam e se diferenciam de acordo 

com as citocinas do meio, nos diferentes subtipos: Th1, Th2, Th17 ou Treg. 

Linfócitos Treg são caracterizados pela presença de CD4, CD25 e FOXP3 e 

contribuem para a homeostasia imune e manutenção da tolerância periférica 

(CVETANOVICH; HAFLER, 2010). Essas células desempenham um papel crítico na 

prevenção de doenças autoimunes através da supressão de linfócitos T 

autorreativos (COSMI et al., 2003). A resposta de supressão imune pelos linfócitos 

Treg se dá através de quatro mecanismos, os quais incluem: modulação da 

maturação e função da célula apresentadora de antígeno (APC); sinalização co-

inibitória; ruptura da via metabólica e secreção de citocinas anti-inflamatórias e 

fatores citotóxicos (LIU; ALMO; ZANG, 2016). Estudos relatam decréscimo na 

habilidade supressiva de linfócitos Treg (LIN et al., 2007) (ALVARADO-SÁNCHEZ et 

al., 2006) e inadequado fenótipo e número dessas células nos pacientes com LES 

(CHAVELE; EHRENSTEIN, 2011). 

 Os linfócitos Th17 são identificados pela sua capacidade de produzir 

interleucina 17 (IL-17) (PARK et al., 2005); a qual apresenta um amplo espectro de 

ações incluindo a capacidade para induzir a produção de moléculas inflamatórias e 

moléculas que causam danos aos tecidos (ONISHI; GAFFEN, 2010). A IL-17A é 

capaz de estimular a produção de citocinas e quimiocinas de várias células e 

promover a proliferação, maturação e recrutamento de neutrófilos, macrófagos e 

linfócitos (ONISHI; GAFFEN, 2010). Dados suportam o papel da IL-17 e linfócitos 

Th17 na patogênese do LES, pois pacientes com a doença possuem aumentada 

concentração de IL- 17 no soro e plasma e infiltração de linfócitos Th17 em órgãos 

alvos como rins (WONG et al., 2000; WONG et al., 2008). Apesar dos linfócitos Th17 

possuírem um importante papel na patogênese da doença, linfócitos Th1 e outros 

linfócitos efetores estão envolvidos na perpetuação da resposta autoimune (SHAH et 

al., 2010). O desenvolvimento do LES pode ser resultado de um desequilíbrio no 

sistema imune efetor e linfócitos Treg (figura 3); nos pacientes com lúpus existe um 

desequilíbrio na razão Th17/Treg, favorecendo os linfócitos Th17 (ALUNNO et al., 

2012).  
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Figura 3. Desequilíbrio na razão Th17/Treg 

 

(Adaptado de CHAVELE; EHRENSTEIN, 2011) 
 

 Os linfócitos B agem como APCs e fornecem sinais co-estimulatórios 

necessários para a ativação, diferenciação e expansão de linfócitos T. Além disso os 

linfócitos B também secretam ou respondem a citocinas, como fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), interleucina- 6 (IL-6) e interferon α (IFN-α) (BROWNING, 

2006). A tolerância central elimina os linfócitos B imaturos autorreativos através da 

edição do receptor (BCR) (GAY et al., 1993), sendo que a falha nesse processo 

resulta em linfócitos B autorreativos (CAMBIER et al., 2007). Os linfócitos B que 

passam pelo checkpoint da tolerância central migram para o baço e se desenvolvem 

em linfócitos B maduros. Nesse estágio essas células são reguladas por chekpoints 

periféricos como deleção, anergia e exclusão folicular (SHLOMCHIK, 2008). Os 

pacientes com SLE apresentam distribuição anormal de população de linfócitos B, o 

que indica defeitos nos checkpoints de tolerância (JACOBI et al., 2009). O estudo de 

Yurasov et al. (2006) mostrou aumento no número de linfócitos B maduros 

autorreativos em pacientes com LES (YURASOV et al., 2006). Os linfócitos B 

participam da desregulação imune no LES através da apresentação de 

autoantígenos aos linfócitos T; ajudando a regular a resposta inflamatória através da 

secreção de citocinas e quimiocinas; regulando outras células imunes e servindo de 

precursores de células secretoras de autoanticorpos (AHMED; ANOLIK, 2010). 

Sabe-se que os linfócitos B de pacientes com LES produzem uma variedade de 

autoanticorpos contra constituintes celulares, mais comumente contra antígenos 

intranucleares (CRISPÍN et al., 2010). Os autoanticorpos contribuem para o LES 

através da formação de IC e por interferências em funções intracelulares (KOSCEC 
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et al., 1997), sendo que os ICs ativam o complemento e dirigem a inflamação 

(HUNG et al., 2015). Os linfócitos B e T têm sido amplamente implicados na 

patogênese do LES, iniciando e propagando a doença (PENG, 2009). 

 

2.3 NUCLEOTÍDEOS E NUCLEOSÍDEOS 

 

 A adenosina trifosfato (ATP) e outros nucleotídeos, como adenosina difosfato 

(ADP) e adenosina monofosfato (AMP), e o nucleosídeo adenosina são encontrados 

em todos os sistemas animais, onde produzem efeitos através de mecanismos intra 

e extracelulares (YEGUTKIN, 2008). ATP, ADP, AMP e adenosina são liberados nos 

sítios de inflamação; ATP está envolvido principalmente no desenvolvimento da 

inflamação, em contraste a adenosina exerce ações anti-inflamatórias 

(BURNSTOCK, 2006).  

O ATP intracelular é utilizado primariamente em processos que requerem 

energia como transporte ativo, biossíntese e motilidade celular; já o ATP extracelular 

é considerado uma potente molécula sinalizadora (YEGUTKIN, 2008). O ATP 

extracelular é classificado como um importante modulador imune (VITIELLO et al., 

2012), capaz de controlar a inflamação e a resposta imune (DI VIRGILIO, 2005). 

Esse nucleotídeo pode ser rapidamente liberado de maneira passiva, junto com 

outros componentes celulares após estresse mecânico, dano ou morte celular 

(GALLUCCI; MATZINGER, 2001); em adição, células intactas, incluindo células 

imunes também são capazes de liberar ATP em condições fisiológicas normais 

(JUNGER, 2011) (figura 4). A liberação de ATP de maneira específica/ativa ocorre 

através de exocitose vesicular ou de hemicanais (DOSCH et al., 2018). A liberação 

através de exocitose vesicular ocorre com a fusão da vesícula à membrana, 

mecanismo que é dependente do transportador de nucleotídeo vesicular (VNUT) que 

utiliza o gradiente de prótons gerado pela V-ATPase para acumular o ATP citosólico 

dentro da vesícula secretora; após esse armazenamento uma família de proteínas 

chamada SNARE medeia a fusão com a membrana e a  liberação do ATP no 

espaço extracelular, mecanismo este que é dependente da concentração de cálcio 

intracelular (DOSCH et al., 2018). 

 Em adição à exocitose vesicular, células inflamatórias liberam nucleotídeos no 

espaço extracelular através de hemicanais (JUNGER, 2011); que podem ser do tipo 
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conexinas os quais são capazes de formar junções gap e hemicanais; ou panexinas 

que formam somente hemicanais (SOSINSKY et al., 2011). Sob condições de 

homeostasia esses canais permanecem predominantemente fechados (DOURADO; 

WONG; HACKOS, 2014). O gatilho de abertura de ambos, conexinas e panexinas, é 

regulado por mudanças na voltagem da membrana (RETAMAL et al., 2007), 

concentração de cálcio intra e extracelular (LOCOVEI; WANG; DAHL, 2006), tensão 

mecânica ou modificações pós-translacionais (WANG et al., 2013). 

 As conexinas contribuem para a inflamação através da regulação de 

moléculas de adesão de leucócitos no endotélio (SCHECKENBACH et al., 2011); 

aumentados níveis de ATP extracelular e sua sinalização através de receptores 

mobilizam a sinalização de cálcio intracelular, que é propagada através de 

conexinas, resultando assim no aumento da expressão de moléculas de adesão 

para leucócitos (SCHECKENBACH et al., 2011). Os canais de Panexina 1 (Panx 1) 

liberam ATP no espaço extracelular quando ativados; essa ativação acontece 

através de vários mecanismos, dentre eles a clivagem da porção C-terminal da Panx 

1 mediada por caspase (SANDILOS et al., 2012). Esse tipo de ativação resulta em 

irreversível abertura do canal e consequentemente grandes quantidades de ATP 

extracelular são liberadas; essa ativação pode ser acoplada a ativação de 

receptores purinérgicos nos casos onde há o acionamento de inflamassomo 

(TIMÓTEO et al., 2014).   

Esses mecanismos de liberação de ATP permitem a estimulação de células 

inflamatórias como macrófagos, neutrófilos e células endoteliais para sintonizar as 

repostas autócrinas/ parácrinas durante inflamação aguda e crônica (DOSCH et al., 

2018). As células imunes reconhecem esse ATP liberado como um sinal de perigo 

que provoca uma variedade de respostas inflamatórias (DI VIRGILIO, 2005). O ATP 

pertence ao grupo de moléculas chamadas padrões moleculares associados ao 

dano (DAMPs), liberados em consequência de dano celular durante o curso da 

infecção ou inflamação. ATP é capaz de promover inflamação através dos seguintes 

mecanismos: ativação de inflamassomo mediada por receptor P2X7 com 

consequente liberação de interleucina 1β (IL-1β) e interleucina 18 (IL-18) (DI 

VIRGILIO, 2007); estimulação de funções dos linfócitos T efetores, através da 

ativação de receptores (YIP et al., 2009); diminuição seletiva de linfócitos Treg 

imunomoduladores, os quais são sensíveis à morte celular dependente de P2X7 
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(ASWAD; KAWAMURA; DENNERT, 2005) e aumento da atividade dos neutrófilos, a 

qual é induzida pelo receptor P2X7 (SUH et al., 2001). 

 

Figura 4. Desenho esquemático da cascata de sinalização purinérgica. 

 

 

(Adaptado de YEGUTKIN, 2014) 

 

A adenosina, um nucleosídeo com funções pleiotrópicas, é formada dentro 

das células ou na sua superfície, na maioria das vezes através da quebra de 

nucleotídeos de adenina, portanto está presente dentro e fora das células e participa 

de múltiplos processos biológicos (FREDHOLM, 2007). Em condições fisiológicas a 

adenosina encontra-se em concentrações nanomolares, porém seus níveis podem 

subir razoavelmente em condições de estresse e dano tecidual (FREDHOLM, 2007). 

A adenosina pode sofrer três processos: conversão à inosina pela enzima adenosina 

desaminase, reconversão à AMP por adenosina quinase e o transporte através de 

transportadores específicos como transportador de nucleosídeo concentrativo (CNT) 

e o transportador de nucleosídeo equilibrativo (ENT) (YEGUTKIN, 2008). Existem 4 

isoformas de ENTs (ENT1-CNT4) (BALDWIN et al., 2004) e 3 de CNTs (CNT1-

CNT3) (GRAY; OWEN; GIACOMINI, 2004). Os ENTs estão envolvidos na ativação 

de linfócitos T, linfócitos B e macrófagos (KING et al., 2006). A expressão desses 

transportadores de nucleosídeos em diferentes tecidos sugere que eles podem 

recarregar o sistema de sinalização purinérgica através da reciclagem de adenosina 

(JUNGER, 2011). 
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2.3.1 Receptores purinérgicos 
 

O ATP extracelular exerce seus efeitos através da sua ligação com receptores 

purinérgicos, uma vez que este nucleotídeo encontra-se no compartimento 

extracelular ele é reconhecido por receptores do tipo P2 (Figura 4) que são 

expressos na membrana plasmática de virtualmente todos os tipos de células 

(VITIELLO et al., 2012) incluindo linfócitos B e T (JIN et al., 1998). 

A ativação desses receptores gera diversos tipos de resposta, a qual vai 

depender da concentração do nucleotídeo, do tipo de célula e dos receptores 

expressos. Os receptores P2 são subdivididos em duas subfamílias: P2X, que 

respondem somente a ligação do ATP, e receptores P2Y que respondem tanto ao 

ATP quanto ADP (VITIELLO et al., 2012). Os receptores do tipo P2X são canais 

iônicos dependente de ligantes, sua abertura determina o influxo de Ca2+ e Na+ bem 

como o efluxo de K+. Até o momento foram reconhecidos 7 subtipos (P2X1-P2X7), 

os quais são expressos em linfócitos, células natural killer, macrófagos, células 

dendríticas e neutrófilos (NORTH, 2016). Já os receptores do tipo P2Y são 

acoplados à proteína G, cuja ativação desencadeia a geração de inositol 1,4,5- 

trifosfato e a liberação de Ca2+ das reservas intracelulares; existem 8 subtipos 

descritos (P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11-P2Y14) (ABBRACCHIO et al., 2006). 

Os receptores P2X tem um papel central na inflamação e imunidade, 

particularmente o receptor P2X7 que desencadeia a ativação do inflamassomo 

NLRP3, o principal complexo intracelular envolvido na transdução de sinais de 

perigo e iniciação da inflamação (LÓPEZ-CASTEJÓN; PELEGRÍN, 2012). 

Evidências demonstram que o inflamassomo NLRP3 tem importante papel no 

desenvolvimento e progressão de LES (SESTER et al., 2015) 

 A elevada concentração de ATP acarreta na ativação de receptores P2X7 

que induz o efluxo de K+ e subsequente o decréscimo de K+ intracelular, o qual é 

crucial para a ativação de NLRP3. Uma vez ativado o inflamassomo NLRP3 induz o 

recrutamento de uma proteína que ativa a caspase 1 que por sua vez catalisa a 

maturação da IL-1β e IL-18 (DI VIRGILIO, 2007). IL-1β, juntamente com IL-6 e IL-23, 

direciona a diferenciação de linfócitos Th17 (YANG; CHIANG, 2015). Pacientes com 

LES apresentam níveis aumentados de IL-1β no soro o que está correlacionado com 

a atividade da doença (CIGNI et al., 2014). Já a IL-18 aumenta a produção de NETs 

(KAHLENBERG et al., 2013) e de interferon-γ (IFN-γ) pelos linfócitos TCD4+, além 
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de estimular a quimiotaxia de leucócitos e a destruição da cartilagem (VOLIN; 

KOCH, 2011). Elevada liberação de ATP também gera aumento da proliferação e 

ativação de linfócitos T através da ligação com receptores P2X7 (YU et al., 2010); 

além disso, antagonistas desses receptores promovem conversão de linfócitos 

TCD4+ em linfócitos Treg, já sua ativação por ATP inibe o potencial supressivo dos 

linfócitos Treg; confirmando o importante papel dos receptores P2X em linfócitos, em 

especial o receptor P2X7 (SCHENK et al., 2011).   

A inibição do receptor P2X7, em modelo de nefrite lúpica, reduz o 

desenvolvimento de anticorpos anti-dsDNA, assim como diminui a deposição de IC e 

a inflamação renal (TAYLOR et al., 2009). A desregulada expressão e/ou atividade 

do receptor P2X7 em pacientes com LES podem alimentar o mecanismo pró-

inflamatório nesses pacientes (DI VIRGILIO; GIULIANI, 2016). 

Já a adenosina pode agir em 4 tipos de receptores P1 (figura 4), acoplados a 

proteína G, chamados A1, A2A, A2B e A3 que se diferenciam quanto a função e 

distribuição tecidual (MORANDI et al., 2018). A ativação dos receptores A1 e A3 

acarreta a liberação de íons de cálcio provenientes do espaço intracelular; já os 

receptores A2A e A2B ativam a adenilato ciclase ou a fosfolipase C (ANTONIOLI et 

al., 2013a). Os receptores A1, A2A e A3 são ativados por adenosina em 

concentrações basais, já o receptor A2B requer altas concentrações de adenosina 

para sua ativação (FREDHOLM, 2007). Em geral a ativação dos receptores A2A e 

A2B gera uma acumulação de cAMP intracelular, enquanto que a ligação da 

adenosina nos receptores A1 e A3 diminui a concentração de cAMP intracelular 

(FREDHOLM, 2007). 

Após a interação com os receptores, a adenosina pode desencadear 

diferentes respostas celulares, com o objetivo de restaurar a homeostasia tecidual 

(ANTONIOLI et al., 2013a). A adenosina pode limitar a resposta imune e inflamatória 

para evitar danos nos tecidos, agindo como uma molécula imunossupressora capaz 

de inibir a função de diferentes células do sistema imune, incluindo linfócitos T e B 

(HOSKIN et al., 2008).  

Os receptores A2A variam sua expressão nos subconjuntos de linfócitos T e 

podem regular a produção de citocinas em linfócitos T ativados (KOSHIBA et al., 

1999). Esses receptores quando ativados inibem a proliferação de linfócitos T 

contribuindo para a manutenção do número normal de linfócitos T naive (CSÓKA et 

al., 2008), por outro lado sua ativação aumenta a formação de linfócitos Treg 
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(OHTA; SITKOVSKY, 2014). A adenosina inibe as respostas TCD8+ através da 

redução do influxo de Ca2+, da produção de citocina (IL-2, IFNγ e TNF) e da 

citotoxicidade (RASKOVALOVA et al., 2006). A sinalização através de receptores 

A2A tem sido descrita como sendo capaz de inibir respostas autoimunes (OHTA et 

al., 2012). Em um modelo de lúpus a ativação de receptores A2A protegeu os rins 

através da supressão da infiltração de linfócitos T e por favorecer a produção de 

citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-10 (GARCIA et al., 2008; ZHANG et al., 2011).  

 

2.4 ECTOENZIMAS 

 

 O sistema imune é equipado com um conjunto diversificado de efetores 

celulares e não celulares que estão em contínua comunicação para proteger o 

organismo contra danos. ATP e adenosina constituem uma intrínseca parte da rede 

imunológica, possuindo importância na sinalização imune e inflamatória, a ação 

dessas moléculas durante a resposta imune e inflamatória vai depender da sua 

concentração extracelular, da expressão e ativação dos receptores purinérgicos e 

das ectoenzimas (BOURS et al., 2006).  

As ectoenzimas são expressas por células imunes e não imunes e estão 

envolvidas na cascata purinérgica, controlando os níveis de nucleotídeos e 

nucleosídeos extracelulares (BOURS et al., 2006). As ectoenzimas incluem a família 

da nucleosídeo trifosfato/difosfoidrolase (E-NTPDases; EC 3.6.1.5), a Ecto- 5’-

nucleotidase (EC 3.1.3.5) e a Ecto-Adenosina Desaminase (E-ADA; EC 3.5.4.4) 

(YEGUTKIN, 2008). 

 

2.4.1 Ecto-NTPDase 
  

 Os membros dessa família de proteínas são nucleotidases, ou seja, 

hidrolisam nucleotídeos extracelulares tri e/ou difosfatados (ATP/ADP) na presença 

de Ca2+ ou Mg2+ com taxas de pH entre 7 e 8; o produto final dessa hidrólise é o 

AMP (ZIMMERMANN; ZEBISCH; STRÄTER, 2012). Oito diferentes membros dessa 

família já foram identificados e diferenciam-se de acordo com a localização celular e 

as propriedades funcionais. As E-NTPDase 1, 2, 3 e 8 são enzimas expressas na 

superfície das células e hidrolisam ambos nucleotídeos tri e difosfatados, as 
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NTPDases 4 e 7 tem localização inteiramente intracelular, já as NTPDases 5 e 6 

exibem localização intracelular, porém podem ser secretadas (ROBSON; SÉVIGNY; 

ZIMMERMANN, 2006). A marca característica de todas as NTPDases são 5 

sequências de domínios altamente conservados, conhecidos como “regiões 

conservadas da apirase” (ACR1-5) (HANDA; GUIDOTTI, 1996), as quais estão 

envolvidas no ciclo catalítico (ZIMMERMANN; ZEBISCH; STRÄTER, 2012).  

 A E-NTPDase 1, é a mais investigada, conhecida como CD39 está 

firmemente ancorada à membrana via dois domínios transmembrana, os quais são 

importantes para a manutenção da atividade catalítica e especificidade com o 

substrato (GRINTHAL; GUIDOTTI, 2006). A atividade e expressão da CD39 sofre 

alterações dinâmicas de acordo com o contexto patofisiológico na qual está inserida, 

essas alterações podem modular o curso de diversas doenças como por exemplo as 

doenças autoimunes (DEAGLIO; ROBSON, 2011). A CD39 possui um papel anti-

inflamatório, porque ela hidrolisa ATP/ADP a AMP, reduzindo o ATP pró-inflamatório 

em favor do aumento de ADP ou AMP que são precursores de adenosina anti-

inflamatória; a quebra de ATP pela CD39 representa um importante mecanismo 

imunorregulatório (MANDAPATHIL et al., 2010). 

 A CD39 foi primariamente descrita como um marcador de ativação de 

linfócitos B, mas ela também está expressa em células natural killer, 

monócitos/macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e subconjuntos de linfócitos T 

(DEAGLIO; ROBSON, 2011). E-NTPDase 1 é amplamente expressa na superfície 

de linfócitos Tregs e o aumento da atividade metabolizadora de ATP parece ser 

crítico para a atividade imunossupressora desses linfócitos (ERNST; GARRISON; 

THOMPSON, 2010). O aumento da atividade da CD39 permite a entrada de 

linfócitos Treg dentro de regiões inflamadas, onde reduz os níveis de ATP, 

diminuindo assim a morte de linfócitos Treg mediada por receptores P2 (ANTONIOLI 

et al., 2013b). Estudos mostram que os linfócitos Treg CD39+ conseguem suprimir a 

produção de IL-17 (FLETCHER et al., 2009a) e que a expressão da CD39 previne a 

conversão em linfócitos Th17 (DWYER et al., 2010). 

 Perda ou baixos níveis de CD39 em linfócitos Th17 tem sido descrito no 

contexto de algumas condições autoimunes, como doença autoimune do fígado, 

onde o defeito na CD39 e a prejudicada produção de adenosina favorece a 

persistência de linfócitos Th17 em um estado inflamatório (LIBERAL et al., 2016). Foi 

sugerido que CD39 contribui para a resposta de maturação da afinidade do 
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anticorpo e facilita a diferenciação do centro terminal de linfócitos B (DWYER et al., 

2007).  

 Ao degradar ATP a CD39 assegura a produção de adenosina, aumenta a 

ação supressora de linfócitos Treg e impede a conversão dessas células em 

linfócitos Th17, suprimindo a produção de IL-17 (FLETCHER et al., 2009a); 

auxiliando na manutenção de uma razão Treg/Th17 equilibrada (KNIGHT et al., 

2018). Ou seja, CD39 possui dois efeitos anti-inflamatórios: remoção de ATP pró-

inflamatório e amplificação da geração de adenosina (BORSELLINO et al., 2007).  

 

2.4.2 Ecto-5’-nucleotidase 
 

 Já foram isolados e caracterizados sete membros da 5’-nucleotidase, 5 são 

localizadas no citosol, 1 na matriz mitocondrial e 1 acoplado à membrana, esses 

membros diferem entre si através de propriedades moleculares e cinéticas, bem 

como pela sua especificidade pelo substrato (YEGUTKIN, 2008). A enzima E-5’-

nucleotidase que está ancorada à superfície celular via glicosil fosfatidil inositol (GPI) 

possui seu domínio catalítico voltado para o meio extracelular e catalisa a hidrólise 

de AMP a adenosina e fosfato inorgânico (Pi). A E-5’-nucleotidase, também 

chamada de CD73, é expressa em uma variedade de tecidos, e de forma abundante 

em rins, fígado, pulmões, coração e cérebro (ZIMMERMANN, 1992), também 

encontra-se em monócitos, células natural killer e em subpopulações de linfócitos T 

e B (ZIMMERMANN; ZEBISCH; STRÄTER, 2012). A CD73 é um clássico marcador 

da maturação de linfócitos, a qual é envolvido na sinalização intracelular, na 

proliferação e ativação de linfócitos (AIRAS, 1998). 

A produção de adenosina extracelular a partir de AMP é considerada a maior 

função da CD73, a qual age como um ponto de controle na provisão extracelular 

dessa molécula (ZIMMERMANN; ZEBISCH; STRÄTER, 2012). A CD73 é co-

expressa com a CD39 em linfócitos Treg, e compreende um importante constituinte 

da maquinaria supressora via conversão de AMP, derivado da hidrólise de 

ATP/ADP, no mediador anti-inflamatório adenosina e subsequente inibindo a 

proliferação de linfócito T e secreção de citocinas (DEAGLIO et al., 2007). 

As enzimas CD39 e CD73 são vistos como “interruptores imunológicos” que 

deslocam a atividade das células imunes pró-inflamatórias, impulsionadas pelo ATP, 



34 

 

em direção a um estado anti-inflamatório mediado pela adenosina (ANTONIOLI et 

al., 2013b). 

 

2.4.3 Adenosina desaminase 
 

 A adenosina desaminase (ADA) catalisa a desaminação da adenosina e 2’-

deoxiadenosina em inosina e 2’-deoxinosina respectivamente. Esta enzima possui 

uma ampla distribuição nos tecidos humanos, como intestino, timo, baço e outros 

tecidos linfoides e não linfoides (VAN DER WEYDEN; KELLEY, 1976). Existem pelo 

menos 2 formas moleculares identificadas, ADA1 e ADA2 (UNGERER et al., 1992); 

a ADA1 é presente em praticamente todos os tecidos e é necessária para uma 

eficiente resposta imune (UNGERER et al., 1992), apresenta similar afinidade para 

ambos os substratos (adenosina e 2’-deoxiadenosina) (GAKIS, 1996). Já a ADA2 é 

a enzima predominante no soro (ZAVIALOV; ENGSTRÖM, 2005) e acredita-se que 

sua fonte seja o sistema monócito/macrófago (GAKIS, 1996).  

O papel primário da ADA1 é eliminar derivados tóxicos intracelulares e 

proteger as células do apoptose; a ausência de ADA1 resulta na imunodeficiência 

combinada grave (SCID) (ZAVIALOV et al., 2010), a qual está associada ao 

decréscimo do número de linfócitos B e T circulantes devido ao acúmulo de produtos 

tóxicos derivados da adenosina (KALJAS et al., 2017). A ADA 2 é necessária para a 

diferenciação e homeostase de células imunes (KALJAS et al., 2017). A ADA pode 

interagir com proteínas ancoradas à superfície da célula, agindo como uma 

ectoenzima; dois tipos de proteínas de ancoragem foram identificadas, a dipeptidil-

peptidase IV (CD26) e os subtipos de receptores para adenosina A1 e A2B 

(ANTONIOLI et al., 2012). Recente estudo determinou que a ADA1 se liga à 

linfócitos T e células natural Killer T (NKT), ou seja, células que expressam CD26; 

em contraste a ADA2 se liga a células que não expressam CD26 como neutrófilos, 

monócitos, linfócitos B e CD39+Treg (KALJAS et al., 2017). 

A ADA1 ligada a CD26 na superfície do linfócito T efetor protege essa célula 

da adenosina extracelular, na ausência de ADA1 a adenosina reduz a proliferação 

de linfócitos T e a liberação de citocinas devido a ativação de receptores A2A 

(LINDEN; CEKIC, 2012). Durante a inflamação os níveis plasmáticos de ADA estão 

aumentados devido ao aumento dos níveis de adenosina, essa enzima também tem 

impacto na função dos linfócitos Treg, inibindo a ativação mediada por adenosina 
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nessas células (KALJAS et al., 2017).  A ADA também possui um importante papel 

no sistema imunológico de uma forma não enzimática. Um sinal é gerado quando a 

ADA ligada a superfície das células dendríticas se liga a CD26 na superfície de 

linfócitos T, independente da atividade enzimática (PACHECO et al., 2005), 

aumentando a geração de linfócito T efetor (MARTINEZ-NAVIO et al., 2011). 

 

2.5 E-NTPDASE, ECTO-5’-NUCLEOTIDASE E ADA ASSOCIADAS A IMUNIDADE 

 

O sistema imune é fortemente regulado e integrado a uma rede celular com a 

função de preservar e restaurar a homeostasia (CRIMEEN-IRWIN et al., 2005). 

Porém, inapropriada ativação desse sistema pode acarretar em inaceitáveis níveis 

de dano tecidual e desenvolvimento de condições patofisiológicas, como doenças 

autoimunes (SITKOVSKY; OHTA, 2005). O sistema purinérgico é envolvido em 

muitas funções das células imunes, como por exemplo, interação entre células, 

secreção de citocinas e quimiocinas, remoção de patógenos intracelulares e geração 

de espécies reativas de oxigênio (JUNGER, 2011). Esse sistema é composto por 

nucleotídeos extracelulares, receptores e seu último componente as enzimas. As 

enzimas NTPDase, 5’-nucleotidase e ADA regulam a resposta imune e inflamatória 

(ANTONIOLI et al., 2013b). 

O ATP extracelular funciona como um sinal de perigo, ativando a resposta 

pró-inflamatória, a enzima CD39 remove esse nucleotídeo exibindo imediata 

influência imunomodulatória. Foi demonstrado que a CD39 é a principal ecto-

nucleotidase expressa em macrófagos, e esta enzima pode modular a resposta 

celular, como a apoptose e liberação de IL-1β e IL-18, através ativação do receptor 

P2X7 (LÉVESQUE et al., 2010). A capacidade da CD39 de modular a liberação de 

IL-1 acaba impactando também na ativação do inflamassomo (DEAGLIO; ROBSON, 

2011). A E-NTPDase é essencial para resposta imune benéfica durante inflamação e 

infecção (MORANDINI; SAVIO; COUTINHO-SILVA, 2014). 

A CD39 encontra-se alterada em doenças como esclerose múltipla (EM) 

(SPANEVELLO et al., 2010), artrite reumatoide (AR) (JAQUES et al., 2013) e 

hepatite autoimune (HAI) (GRANT et al., 2014). No estudo de Spanevello et al. 

(2010) a atividade e expressão da CD39 em linfócitos de pacientes com EM está 

aumentada, sugerindo a participação dessa enzima na modulação da resposta 
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imune e inflamatória dessa doença (SPANEVELLO et al., 2010). Já no trabalho de 

Fletcher et al. (2009) os pacientes com EM apresentam redução de linfócitos 

CD39+Treg o que acarretaria em descontrole da produção de IL-17, já que a CD39 

diminui os níveis dessa citocina através da remoção de ATP (FLETCHER et al., 

2009b). 

Em pacientes com HAI os linfócitos CD39+Tregs também estão diminuídos e 

disfuncionais; falhando na capacidade de limitar eficientemente a produção de IL-17, 

citocina pró-inflamatória que encontra-se elevada no soro de pacientes com HAI 

(GRANT et al., 2014). Os pacientes com AR apresentam aumento da atividade da 

CD39 em linfócitos periféricos, evidenciando um mecanismo para diminuir os níveis 

de ATP pró-inflamatório e aumentar os níveis de adenosina (JAQUES et al., 2013). 

Em pacientes com diabetes tipo 1 foi encontrado defeito na função supressora de 

Treg, devido à baixa expressão de CD39 nessas células (JIN et al., 2018). 

Loza et al. (2011) analisaram os linfócitos CD39+Treg de pacientes com LES 

e revelaram que existe um defeito funcional nessas células. Este defeito teria um 

impacto funcional na regulação das células T e poderia representar um potencial 

biomarcador para LES (LOZA et al., 2011). Num estudo com modelo murino de 

lúpus, ratos nocaute para CD39 tiveram expansão do subconjunto de linfócitos Th17 

(KNIGHT et al., 2018).  

A enzima 5’-nucleotidase é classicamente um marcador de maturação de 

linfócitos, a qual está envolvida na sinalização intracelular, proliferação e ativação 

dessas células (AIRAS, 1998). Estudos também sugerem que esta enzima modula 

as funções de macrófagos, neutrófilos e células dendríticas (AIRAS, 1998) 

(ELTZSCHIG et al., 2004) (ZANIN et al., 2012). A importância da CD73 em gerar um 

ambiente rico em adenosina durante inflamação e infecção tem sido demonstrada 

(DEAGLIO; ROBSON, 2011; ANTONIOLI et al., 2013b; HASKÓ; PACHER, 2012). 

Kaku et al. (2014) identificaram uma população de linfócitos B que expressam 

CD73, bem como CD39. Em um modelo de colite induzida por sulfato sódico de 

dextrana (DSS) os linfócitos CD73+B produzem adenosina na presença de substrato 

enquanto que os linfócitos CD73-B não, a transferência de linfócitos CD73+B 

melhorou a gravidade da colite sugerindo que linfócito B CD73/CD39/adenosina 

pode modular a colite induzida por DSS, os resultados também indicaram que a IL-

10 é um regulador positivo da expressão da CD73 em linfócitos B (figura 5) (KAKU 

et al., 2014).  
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Figura 5. Modelo anti-inflamatório mediado por linfócito B através de 

CD73/adenosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de KAKU et al., 2014) 

 

Em um trabalho de artrite induzida por colágeno (CIA) os ratos deficientes de 

CD73 foram mais suscetíveis a CIA do que os ratos do tipo selvagem; deficiência de 

CD73 resultou em aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias nas 

articulações, aumentando a resposta Th1 e a destruição das articulações 

(CHROBAK et al., 2015). O estudo de Blume et al. (2012) demonstrou que a falta 

crônica de CD73 acarreta em nefrite e glomerulonefrite autoimunes, com 

subsequente lesão renal (BLUME et al., 2012). 

Stolk et al. (1999) avaliaram a atividade da 5’-nucleotidase em linfócitos de 

pacientes com LES, a qual estava reduzida em relação aos controles o que pode 

acarretar no acúmulo de nucleotídeos de purina e redução da produção de 

adenosina, fatores estes que podem desempenhar papel na inflamação e 

cronicidade da doença (STOLK et al., 1999). No trabalho de Dong-mei et al. (2010) 

foi avaliada a expressão da CD73 em linfócitos Treg de pacientes com LES, a qual 

estava reduzida reforçando que esta enzima poderia participar da patogênese da 

doença (DONG-MEI et al., 2010). 

A ADA é uma enzima chave no metabolismo das purinas (HASKÓ; 

CRONSTEIN, 2004), e possui crítico papel na função, maturação e manutenção das 

respostas imunes (HASKÓ; CRONSTEIN, 2013). Regulação positiva da ADA pode 

favorecer a resposta imune Th1 através da evasão da sinalização supressora da 
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adenosina; em contraste a regulação negativa dessa enzima pode ser associada 

com uma resposta do tipo Th2 anti-inflamatória (BOURS et al., 2006).    

Em pacientes com EM a atividade da adenosina desaminase em linfócitos T 

encontra-se diminuída em relação ao controle, sugerindo que esse baixo nível de 

atividade dessa enzima poderia ser relacionado com as persistentes anormalidades 

na função dos linfócitos T no curso clínico da EM (VIVEKANANDHAN et al., 2005). O 

trabalho de Polachini et al. (2014) encontrou aumento na atividade da ADA no soro 

de pacientes com EM, sugerindo que esta enzima é importante no status 

inflamatório observada nessa patologia (POLACHINI et al., 2014). 

 Vinapamula et al. (2015) analisaram a atividade da ADA no soro de pacientes 

com AR e concluíram que o aumento da atividade dessa enzima, nesses pacientes, 

poderia ser considerado um marcador de inflamação (VINAPAMULA et al., 2015). Já 

Zamani et al. (2012) determinaram a relação entre a atividade da ADA no soro e a 

atividade da doença e concluíram que essa enzima poderia ajudar a prever a 

atividade da doença em AR (ZAMANI; JAMALI; JAMALI, 2012). 

Saghiri et al. (2010) avaliaram a atividade da ADA total e suas isoenzimas no 

soro de pacientes com LES, os resultados mostraram que a ADA total está 

aumentada em comparação aos controles, este aumento está correlacionado 

principalmente com a ADA2 (SAGHIRI et al., 2012). Taysi et al. (2002) também 

encontraram o mesmo resultado, aumento da ADA total em soro de pacientes com 

LES proveniente do aumento da ADA 2; o que poderia ser correlacionado com o 

status clínico da doença (TAYSI et al., 2002).  
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3 ARTIGO E MANUSCRITO 

 

Os resultados que fazem parte desta tese estão apresentados sob a forma de 

um artigo e um manuscrito. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e 

Referências Bibliográficas, encontram-se compondo o próprio artigo e junto com o 

manuscrito de revisão representam a íntegra deste estudo. 

O artigo intitulado “Activity and expression of E-NTPDase is altered in 

peripheral lymphocytes of systemic lupus erythemathosus patients” foi publicado na 

revista Clinica Chimica Acta, e abrange os objetivos específicos de avaliação da 

atividade e expressão da E-NTPDase, determinação da expressão da E-5’-

nucleotidase e determinação da atividade da E-ADA em linfócitos de pacientes com 

LES; bem como a quantificação de nucleotídeo e nucleosídeo e a atividade da ADA 

no soro desses pacientes. 

O manuscrito intitulado “ATP signaling and NTPDase in Systemic Lupus 

Erythemathosus (SLE) ” o qual está submetido para a revista Immunobiology tem 

como objetivo elucidar os efeitos do ATP na modulação do processo inflamatório e 

resposta imune via receptores P2, bem como o papel da NTPDase na 

imunopatogênese do LES. 
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Abstract 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune and inflammatory disease with periods of 

exacerbation and remission. SLE is characterized by the irreversible breakdown of immunological self-

tolerance, where there is deregulation of multiple aspects of the immune system. SLE immune 

dysfunction is characterized by activation of autoreactive T lymphocytes, and hyperactivity of B 

lymphocytes with consequent production of several autoantibodies. ATP is a purinergic mediator 

released into the extracellular space in response to cell and tissue damage which operates as a 

danger signal to modulate immune and inflammatory responses. ATP binds to P2 receptors and its 

levels are regulated by NTPDase (CD39). SLE patients exhibit increased levels of ATP which binds to 

P2X receptors resulting in the activation of inflammasome and consequent release of IL-1β and IL-18, 

cytokines associated with disease pathogenesis. CD39 is upregulated in SLE representing an 

important immunoregulatory mechanism by controlling inflammation and favoring the production of 

adenosine. The aim of this review is to clarify the effects of ATP in the modulation of the inflammatory 

process and immune responses via P2 receptors as well as the role of NTPDase in the 

immunopathogenesis of SLE. 
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INTRODUCTION 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multisystem inflammatory autoimmune disease 

(Dias and Isenberg, 2014) (Tsokos et al., 2016) characterized by loss of immunological tolerance and 

production of autoantibodies (Tsokos et al., 2016). Breakdown of immune tolerance may result from 

the accumulation of apoptotic cells, which under normal conditions are rapidly cleared. Defects in the 

clearance of apoptotic cells and subsequent accumulation of these cells induce inflammation and 

immune responses (Wu et al., 2016). In patients with SLE, the immune system is widely compromised, 

but the causes of disease and autoimmunity remain unknown (Tsokos et al., 2016). Nevertheless, it is 

known that genetic, hormonal and environmental factors are involved in the etiology of the disease 

(Dias and Isenberg, 2014).  

The immune dysfunction characteristic of SLE is complex and involves both the innate and the 

adaptive immune responses which are regulated by a multiplicity of pathways. A key pathway involved 

in the immunopathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases is the purinergic system (Idzko 

et al., 2014)(Deaglio and Robson, 2011)(Di Virgilio and Giuliani, 2016), which regulates a wide variety 

of cellular processes in immune cells, such as cytokine secretion, cell-cell interaction, generation of 

reactive oxygen species (ROS) and intracellular pathogen removal (Junger, 2011). Adenine 

nucleotides, name ATP (adenosine triphosphate), ADP (adenosine diphosphate) and AMP (adenosine 

monophosphate) and nucleoside the derivative adenosine represent the primary components of the 

purinergic system. These molecules interact with specific purinergic receptors and are regulated by 

purinergic enzymes, that comprise the final regulatory component of the purinergic system (Bours et 

al., 2006).  

A group of enzymes responsible for regulating the levels of adenine nucleotides and 

adenosine on the surface of the cell are called ectoenzymes. Purinergic enzymes include the E-

NTPDases (Nucleoside Triphosphate Diphosphosphorylase), the family of E-NPPs (Nucleotide 

pyrophosphatases / phosphodiesterases), E-5'-nucleotidase and E-Adenosine Deaminase (E-ADA) 

(Yegutkin, 2008). These enzymes form an enzymatic chain that begins with E-NTPDase (CD39) and 

E-NPP, which hydrolyze ATP and ADP to AMP. Next, AMP is hydrolyzed by the enzyme E-5'-

nucleotidase (CD73) to adenosine, which is ultimately converted to inosine by E-ADA (Bours et al., 

2006). 



51 

 

ATP is released from damaged tissues and dying cells, generating inflammatory responses (Di 

Virgilio, 2005). Extracellular ATP exerts inflammatory effects through the activation of purinergic P2 

receptors (Yegutkin, 2008). Two P2 receptor subfamilies have been described: P2X and P2Y.  P2X 

receptors are membrane cation channels whose opening causes Ca2+ and Na+ influx as well as K+ 

efflux; while P2Y receptors are G-protein-coupled (Cekic and Linden, 2016). ATP is metabolized to 

adenosine, a molecule with anti-inflammatory properties, by ectonucleotidases. E-NTPDase belongs 

to the family of ectonucleotidases, hydrolyzes ATP to AMP and regulates nucleotide signaling in the 

immune system (Vitiello et al., 2012).  

In this review, we focus on ATP and its involvement in the modulation of the inflammatory 

process and immune responses via P2 receptors. We also discuss the role of enzyme E-NTPDase 

which is responsible for ATP hydrolysis, limiting its interaction with the receptors and favoring the 

downstream generation of adenosine.   In this review, we assess the interplay between ATP signaling 

and SLE disease and the involvement of this nucleotide and E-NTPDase in the immunopathogenesis 

of this autoimmune disease. 

Immunopathogenesis of SLE 

 SLE is characterized by aberrant innate and adaptative immune responses, where there is a 

break of tolerance, defects in clearance of apoptotic cells, generation of self-antigens and auto-

antibodies, leading to inflammation, dysfunction, and tissue failure (Zharkova et al., 2017). Cells 

undergoing apoptosis secrete anti-inflammatory cytokines, such as IL-10 and TGF-β, and expose 

engulfment signals called “find me”, “eat me” and “stay away” signals to macrophages (Navratil and 

Ahearn, 2001).  

The release of “find me” signals, which include ATP, lysophosphatidylcholine (LPC), 

fractalkine (CX3CL1) and sphingosine 1-phosphate (SIP), attract phagocytes that engulf apoptotic 

cells. Early apoptotic cells also express “eat me” signals, like phosphatidylserine (PS), to promote its 

recognition by phagocytes. In addition, dying cells release factors to prevent neutrophil migration, 

inflammation and immune response which are known as “stay away” signals (Podolska et al., 2015). 

Apoptotic cells prevent the release of its intracellular material by maintaining membrane integrity, 

whereas necrotic cells lose membrane integrity, releasing cellular contents and inducing immune and 

inflammatory responses (Herrmann et al., 2000). 
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Early apoptotic cell clearance by macrophages is impaired in SLE, leading to their 

accumulation and secondary necrosis, a late post-apoptotic phase.  The undigested apoptotic material 

can be taken up by dendritic cells (DCs), which activate T helper 1 cells (Th1) and T helper 2 (Th2) 

cells. Autoreactive B cells, with help from T cells, produce autoantibodies which combine with self-

antigens to form immune complexes (IC) (Wu et al., 2016). IC are deposited in tissues causing 

activation of the complement system and immune cell infiltration, promoting acute and chronic 

inflammation and consequent tissue damage (Podolska et al., 2015) (Figure 1). The presence of 

apoptotic debris reacting with autoantibodies leads to the production of IC, which may induce further 

apoptosis, creating a vicious cycle generating more autoantibodies and inflammation (Sarmiento et al., 

2007). 

ATP regulates immune responses 

Extracellular ATP is an important regulator of inflammatory and immune responses and can be 

rapidly released by regulated exocytosis, upon stress, cell damage, or death (Di Virgilio et al., 2009).  

The release of ATP by necrotic cells is non-specific, whereas specific release includes vesicular 

exocytosis and release mediated by channels via connexin or pannexin (Dosch et al., 2018). The 

release of ATP through exocytosis occurs with the fusion of the vesicle to the plasma membrane, this 

mechanism is dependent vesicular nucleotide transporter (VNUT) (Sawada et al., 2008). 

 The release of ATP by inflammatory cells occurs in a controlled manner via connexin or 

pannexin hemichannels (Junger, 2011), pannexin proteins form hemichannels whereas connexin 

proteins can form hemichannels and gap junctions (Sosinsky et al., 2011), under homeostatic 

conditions these channels remain predominantly closed (Dourado et al., 2014). Increased levels of 

ATP and its binding to purinergic receptors mobilize intracellular calcium signaling through the 

connexin gap junction in the endothelium and result in increased expression of adhesion molecules for 

leukocytes contributing to inflammation (Scheckenbach et al., 2011). Opening and activation of 

pannexin-1 (Panx1) channels can occur through various mechanisms, such as mechanical stress 

(Kienitz et al., 2011), histamine stimulation (Pinheiro et al., 2013), increased intracellular calcium 

(Locovei et al., 2006), and caspase-mediated cleavage of the portion of Panx1 (Sandilos et al., 2012). 

The latter mechanism results in irreversible channel opening and release of large amounts of ATP 

(Timóteo et al., 2014). During the activation of the inflammasome, the opening of Panx-1 can be 
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coupled to the activation of purinergic receptors, such as P2X7 (Adamson and Leitinger, 2014) and 

P2Y6 (Timóteo et al., 2014). 

The maintenance of homeostasis depends on the removal of the apoptotic cells by 

professional phagocytes in a silent and anti-inflammatory way (Ravichandran and Lorenz, 2007). 

During the late stages of apoptosis, the membrane integrity is lost and the cellular contents are 

released, contributing to the loss of immune tolerance (Muñoz et al., 2010). There are several 

differences between apoptosis and necrosis (Table 1), one of them is the amount of ATP released. 

During apoptosis, the amount of nucleotide released is regulated and lower than the amount seen 

during a damage-induced loss of membrane integrity (Chekeni and Ravichandran, 2011).  ATP 

released from necrotic cells is recognized by inflammatory cells generating a proinflammatory 

microenvironment through the secretion of proinflammatory cytokines and recruitment of neutrophils 

(Dosch et al., 2018).  

However, ATP may elicit either a proinflammatory or an anti-inflammatory response, 

depending on which P2 receptor subtype is activated. High concentrations of ATP activate P2X7 

receptors, consequently opening the cation-specific channel, and allowing K+ efflux and Na+ and Ca2+ 

influx.  P2X7 drives the activation of the NLRP3 inflammasome triggering mechanisms that support 

inflammation, and continuous stimulation of this receptor induces apoptosis (Morandini et al., 2014). 

DAMPs (danger-associated molecular patterns) are a group of endogenous and 

heterogeneous molecules that can be released into the extracellular environment as a result of cellular 

damage, inflammation, secondary necrosis and necrosis (Pisetsky, 2011). ATP acts as a DAMP in 

response to cellular damage (Vitiello et al., 2012) and promotes inflammation through four distinct 

mechanisms: 1) inflammasome activation in a P2X7-dependent manner with consequent release of IL-

1β and IL-18 (Di Virgilio, 2007); 2) T cell activation via P2X1, P2X4 and P2X7 receptors (through its 

role in calcium influx) (Woehrle et al., 2010); 3) inhibition of the suppressive activity and viability of 

regulatory T (Treg) cells through the activation of P2X7 receptors (Cekic and Linden, 2016); 4) 

increasing of neutrophil activity via P2X7 receptor (Vitiello et al., 2012).  

The P2Y11receptor has inhibitory effects on different immune cells since its the activation 

stimulates adenylate cyclase which causes the intracellular Ca2+ to rise as well as a raising in the 

cAMP concentration, a known immune cell negative regulator. ATP-induced P2Y11 activation inhibits 

T-cell proliferation and cytokine production (Vitiello et al., 2012). 
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ATP regulates various immune responses depending on its extracellular concentration and the 

receptor it interacts with. It may serve as a danger signal and drives inflammation if released in high 

concentrations. In low concentrations, ATP can suppress the secretion of inflammatory cytokines, 

consequently leading to an anti-inflammatory state (Di Virgilio et al., 2009).  

ATP and the pathogenesis of SLE  

Impaired or failed clearance of cells in the early phases of apoptosis is a characteristic of the 

etiology of SLE (Chen et al., 2014). In early apoptosis, ATP acts as a “find me” signal to attract 

phagocytes, promoting phagocytic clearance (Chekeni et al., 2010). The release of caspase-

dependent ATP during apoptosis and consequent binding to P2Y2 receptors promotes the migration 

of monocytes to the sites where apoptosis occurred (Seye et al., 2003). In patients with SLE, there is a 

decreased phagocytic activity, which may affect the clearance of dying cells (Mahajan et al., 2016).  

Elliot et al. (Elliott et al., 2009) observed that a disturbance in the "find me" signaling, at the level of 

ATP or receptor (P2Y), impairs the clearance of apoptotic material, confirmed the relationship between 

"find me" signals (ATP) and clearance of dying cells. Nucleotides play a role in regulating the 

phagocytic activity, however, the mechanisms involved are still unknown. 

Failure in apoptotic cell clearance may lead to autoimmunity and chronic inflammation, and 

nucleotides, through their participation in the modulation of phagocytic ability, may have a role in such 

conditions (Elliott et al., 2009). The efficient clearance of apoptotic cells is important for the 

maintenance of auto tolerance by preventing the accumulation of apoptotic cells and subsequent 

progression to secondary necrosis (Wu et al., 2016). Studies show that loss of tolerance and chronic 

inflammation associated with autoimmunity may be due to continued exposure to DAMP released after 

cell or tissue damage. An increase in the number of DAMPs has been associated with several 

autoimmune diseases, such as rheumatoid arthritis (RA), systemic sclerosis (SSc) and SLE (Álvarez 

and Vasquez, 2017). In a recently published studied from our research group, we found that SLE 

patients showed increased serum levels of ATP (Becker et al., 2019). 

The ATP-P2X7-driven efflux of potassium results in NLRP3 activation and the release of IL-1β 

and IL-18 pro-inflammatory cytokines (Babelova et al., 2009) (Figure 2). IL-1β, together with IL-6 and 

IL-23, direct the differentiation of T helper 17 cells (Th17) (Yang and Chiang, 2015). SLE patients have 

increased serum IL-1β levels which correlate with disease activity (Cigni et al., 2014). Increased levels 

of IL-18 were also observed in SLE and are correlate with the severity of the disease and the 
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presence of lupus nephritis (Kahlenberg et al., 2011) (Hu et al., 2010). IL-18 enhances CD4+ T cell 

interferon-γ production, as it stimulates leukocyte chemotaxis and cartilage destruction (Volin and 

Koch, 2011). Although further studies clarifying the role of the NLRP3 inflammasome in autoimmune 

diseases are necessary, inhibition this inflammasome may be a promising therapeutic target for SLE 

(Shen et al., 2018)(Deuteraiou et al., 2018)(Kahlenberg and Kaplan, 2014). 

P2X7, via NLRP3 activation, is a key feature in the maturation and release of pro-inflammatory 

cytokines IL-1β and IL-18. This receptor has three subunits to which three molecules of ATP bind and, 

when it is stimulated by low concentrations of ATP, causes the opening of cation-selective channels, 

whereas high concentrations of ATP drive the formation of a large non-selective pore (Khakh and Alan 

North, 2006). Activation of P2X7 stimulates the assembly of the NLRP3 inflammasome, leading to an 

increase of IL-1β release and polarization towards a Th17 immune response, contributing to lupus 

nephritis. Upregulated expression or activity of P2X7 in SLE may serve as fuel for the pro-

inflammatory state (Di Virgilio and Giuliani, 2016). In contrast, the use of antagonists of P2X7 has 

been shown to limit the tissue damage associated with autoimmune diseases (Arulkumaran et al., 

2011). The study Zhao et al. (Zhao et al., 2013) showed that inhibition of P2X7 reduces the 

development of anti-dsDNA antibodies, immune complex deposition and renal inflammation in a model 

of lupus nephritis. Genetic deletion of P2X7 also confers protection against antibody-mediated 

glomerulonephritis (Taylor et al., 2009).  

ATP signaling in the subsets of immune cells involved in SLE 

Monocytes/Macrophages 

Monocytes/macrophages regulate inflammation and induce immunity. Monocytes enter the 

bloodstream and differentiate into resident tissue macrophages and acquire distinct phenotypes and 

functions depending on the microenvironment (Katsiari et al., 2010).  

Macrophages from patients with SLE show a defective phagocytic activity and aberrant 

accumulation of apoptotic debris leading to the autoimmunity phenomenon (Kuroiwa and Lee, 1998). 

ATP has an inhibitory effect on phagocytes mediated by the P2X7 receptor, but the mechanism 

responsible for this effect is still not completely understood (Di Virgilio and Vuerich, 2015).   

Dendritic cells 

 Dendritic cells (DC) process and present phagocytosed antigens to naïve T cells and are 

essential for immunity and tolerance (Podolska et al., 2015). In physiologic conditions, DCs are found 
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in tissues in an immature state, present autoantigens to autoreactive T cells and maintain the 

tolerance through mechanisms like anergy, silencing of detrimental effector T cells or the activation of 

Treg. DCs polarizes naïve T cells into Th1, Th2, Th17 or Treg cells in a manner dependent on the 

secretion of cytokines (Steinman et al., 2003). Extracellular nucleotides exert various effects on DC 

through P2, such as maturation, control of cytokine release and induction of cell death (Idzko et al., 

2002). ATP, through the activation of P2Y11 receptors, induces DC semi-maturation, increasing the 

expression of costimulatory molecules and decreased IL-12 production, which is associated with Th2 

response or tolerance. However, prolonged exposure to high concentrations of ATP can activate P2X7 

receptors, mediating apoptosis and inducing NLRP3 inflammasome signaling in DCs, directing the 

maturation of these cells and leading to the secretion of pro-inflammatory cytokines such as IL-1β and 

IL-18 (Burnstock and Boeynaems, 2014), which are extremely important cytokines in SLE (Cigni et al., 

2014) (Kahlenberg et al., 2011).  

Neutrophils 

Neutrophils are essential effector cells in the immune defense, responsible for the initial 

clearance of pathogens through phagocytosis, degranulation, and release of neutrophil extracellular 

traps (NETs). NETs are networks of extracellular decondensed chromatin fibers decorated with 

histones. After stimulation, neutrophils can undergo NETosis, a type of cell death which releases 

NETs (Fuchs et al., 2007). Increased NETosis and/or defective clearance of NETs in SLE is involved 

in the pathogenesis of this disease since NETs are a potential source of autoantigens found in renal 

and skin biopsies in these patients (Bonanni et al., 2015). 

 Receptors on the surface of neutrophils recognize DAMPs during inflammation, including 

nucleotides. ATP triggers proinflammatory responses in neutrophils such as the release of arachidonic 

acid, phagocytosis and also the induction of degranulation (Bours et al., 2006). The activation of 

neutrophils can also stimulate the NLRP3 inflammasome via ATP/P2X receptors (Tan and Weninger, 

2017). ATP is also capable of preserving the survival of neutrophils, delaying apoptosis, thus 

regulating the duration of the inflammatory response. These effects of ATP on neutrophil survival are 

mediated via activation of the P2Y11 receptor and may compromise the immune function of these 

cells by increasing their longevity (Vaughan et al., 2007). However, SLE patients neutrophils exhibit 

abnormal characteristics, such as increased infiltration, impaired phagocytosis and increased 
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apoptosis (Ren et al., 2003). For a better understanding of the role of ATP in neutrophils in SLE 

patients, further studies are necessary.  

T cells  

 T cells play an important role in the development of tolerance and loss of this tolerance is 

implicated in the development of autoimmune diseases. Several T cell abnormalities have been 

described in SLE patients, emphasizing the involvement of these cells in SLE pathogenesis. T cells 

are key to B cell hyperactivity and consequent autoantibody production, which contributes to tissue 

damage in patients with SLE (Crispín et al., 2007). ATP is involved in the activation of the T cells by 

increasing TCR-mediated responses (Cekic and Linden, 2016). TCR stimulation causes the release of 

ATP by pannexin-1 hemichannels (Schenk et al., 2008) and vesicular exocytosis (Tokunaga et al., 

2010). ATP increases the activation of the effector T cell during inflammation, through P2X receptors 

stimulation of Ca2+ influx (Cekic and Linden, 2016). During the immune response, activated T cells 

may also express P2Y receptors, such as P2Y6 (Giannattasio et al., 2011), but there is limited 

information on this receptor. 

During the activation of T cells in patients with SLE, the T cell receptors (TCR) exhibit an 

overtly abnormal response, leading to an increased cytoplasmic Ca2+ influx and cytosolic protein 

tyrosine phosphorylation (Crispín et al., 2010). After stimulation, T cells proliferate and differentiate 

into different subsets (Th1, Th2, Th17 or Tregs). Tregs regulate the course of the protective immune 

response contributing to homeostasis and tolerance and limiting tissue damage (Walter Sifuentes 

Giraldo et al., 2012). ATP inhibits the suppressive activity and the viability of Treg cells, stimulating 

apoptosis due to pore formation by P2X7 (Cekic and Linden, 2016). Studies have reported 

abnormalities in Treg cell suppression abilities in SLE patients (Miyara et al., 2005) (Lin et al., 2007) 

(Alvarado-Sánchez et al., 2006) (Dal Ben et al., 2014). In addition to deficiency or loss of function of 

Tregs, SLE patients display an imbalance in the Th17/Treg ratio, with an increased number of Th17 

cells, which are involved in the loss of immune tolerance, in detriment of Tregs (Kleczynska et al., 

2011). 

B Cells 

 Abnormalities in B-cell signaling in patients with SLE have been observed, evidencing the 

critical role of B cells in the pathogenesis of this disease (Peng, 2009). The loss of B cell tolerance is 

key in SLE pathogenesis since B cells of SLE patients produce autoantibodies mainly against nuclear 
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antigens (Dörner et al., 2011). Activation of B cells occurs via binding of the antigen to the antigen 

receptor (BCR), inducing signaling that controls phagocytosis, migration, proliferation, cytokine 

release, and production of autoantibodies (Reth and Wienands, 1997).  

B cells express P2X and P2Y receptors (Jacob et al., 2013). ATP regulates B cell activation, 

adhesion, migration, and IgE secretion (Przybyła et al., 2018). ATP-driven P2X7 activation is crucial 

for secretion of IgM, indicating that this receptor plays a key role in the humoral response (Sakowicz-

burkiewicz et al., 2013).  

B cells from SLE patients show increased intracytoplasmic Ca2+ influx in response to BCR 

stimulation, resulting in overactivation of these cells (Pugh-bernard and Cambier, 2006). The 

increased expression of P2X7 in T and B lymphocytes of SLE patients seems to be positively 

correlated with the Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI), showing that this 

receptor is directly associated with the clinical manifestations of SLE (Li et al., 2012). 

NTPDase and control of the cellular immune response 

 E-NTPDases hydrolyze extracellular tri- and diphosphonucleosides to 

monophosphonucleosides, requiring millimolar concentration of Ca2+ and Mg2+ for maximal activity 

(Yegutkin, 2008). Several studies show the importance of NTPDase in inflammation and immune 

responses, since the proinflammatory signaling of ATP, via P2X7, can be terminated by the action of 

this enzyme (Deaglio and Robson, 2011) (Antonioli et al., 2013). NTPDase1 (CD39) is the prototype 

E-NTPDase family and is the dominant ectoenzyme in the immune system (Mizumoto et al., 2002). In 

order to improve the understanding of the mechanisms involved in the immune response, Leal et al. 

(Leal et al., 2005) characterized the activity of NTPDase1 (CD39) in lymphocytes and standardized a 

colorimetric method to determine the activity of this enzyme. 

 The expression and activity of CD39 undergo changes according to the pathophysiological 

context, this enzyme has been found to be altered in autoimmune diseases such as multiple sclerosis 

(MS) (Spanevello et al., 2010), rheumatoid arthritis (RA) (Jaques et al., 2013) (Moncrieffe et al., 2010) 

and SLE (Becker et al., 2019) (Loza et al., 2011). The study by Spanevello et al. (Spanevello et al., 

2010) showed that the activity of NTPDase in lymphocytes of patients with MS is increased in relation 

to the control, suggesting that this enzyme modulates of the immune and inflammatory response in 

MS. The work of Jaques et al. (Jaques et al., 2013) evaluated the activity of NTPDase in lymphocytes 

of patients with RA, which is increased in relation to the control group, evidencing an organic 
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mechanism to decrease the levels of inflammatory ATP and increase the levels of adenosine, an anti-

inflammatory molecule.  

In the study by Moncriefffe et al. (Moncrieffe et al., 2010), increased CD39 expression was 

found in synovial fluid T cells from juvenile arthritis patients, suggesting that this increase in CD39 in 

the inflamed regions could represent an immunomodulatory mechanism through the hydrolysis of 

ATP. The study by Loza et al. (Loza et al., 2011) analyzed the expression of CD39 in Treg cells of 

patients with SLE and found a decreased expression of CD39 in these patients. This defect has a 

functional impact on the regulation of T cells and may represent a potential biomarker of SLE (Loza et 

al., 2011). On a previous study, we evaluated the expression and activity of CD39 in lymphocytes of 

SLE patients, both of which were found to be increased and were significantly correlated. These 

increases in both expression and activity could represent a compensatory mechanism to control 

inflammation since this enzyme has anti-inflammatory effects (Becker et al., 2019).  

Extracellular ATP has several proinflammatory effects through binding to P2X7 receptors, 

including the release of IL-1β and IL-18 (Ferrari et al., 2006), cytokines linked to various diseases 

including SLE (Areas et al., 2007). CD39 prevents the secretion of IL-1β and IL-18 (Ferrari et al., 

2006), the breakdown of ATP by CD39 and consequent generation of adenosine represents an 

important immunoregulatory mechanism (Mandapathil et al., 2010). CD39-null mice show an impaired 

B-cell response to T-dependent antigens, suggesting that CD39 contributes to the maturation of the 

antibody response (Dwyer et al., 2007). 

Treg cells are affected by ATP, through the activation of P2X7 receptors, which exerts an 

inhibitory effect on the function and generation of these cells inducing the conversion of these cells 

into Th17 cells, thereby tilting the balance towards the latest (Schenk et al., 2011). Corroborating to 

this data, the lack of CD39 leads to the expansion of the Th17 cell subset in a study with knockout 

CD39 in a murine model of lupus (Knight et al., 2018). The expression of CD39 in Tregs was found to 

prevent conversion to Th17 cells in humans, and suppress IL-17 production (Fletcher et al., 2009). 

The catalytic effect of CD39 on ATP favor the generation of adenosine, which boosts Treg numbers 

and their immunosupressive function (Ohta and Sitkovsky, 2014).  

Although CD39, along with CD73, is not a classical marker of Tregs, such as CD25 and 

FOXP3, it is also recognized as a surface marker of these cells (Knight et al., 2018) and may indicate 

the severity of the immune tolerance loss (Gambichler et al., 2015). The role of CD39 in the 
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maintenance of immune tolerance is associated with its capacity of degrading ATP and consequently 

inhibiting the production of IL-17, which stimulates B cells to produce autoantibodies (Knight et al., 

2018). The activity of CD39 has two anti-inflammatory effects, the first is the removal of 

proinflammatory ATP, and the second is the amplification of adenosine production, a nucleoside that 

exhibits suppressive and anti-inflammatory activity (Borsellino et al., 2007).  By degrading ATP, CD39 

ensures the downstream production of adenosine and boosts the suppressive action of Tregs and 

prevents the conversion of Tregs into Th17 cells, suppressing the production of IL-17 (Fletcher et al., 

2009). Thus, this enzyme aids the maintenance of a balanced Th17/Treg ratio.  

 

 

CONCLUDING REMARKS 

 Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a debilitating and potentially fatal autoimmune 

disease. The lack of a specific diagnostic test and the complexity of the treatment make the 

management of this disease even more challenging. A better understanding of the immunopathogenic 

mechanisms involved in SLE may help uncover crucial information to clarify its origin, find useful 

diagnostic and disease progression biomarkers and enable the development of treatment targets.  

ATP acts as a danger signal and exerts a variety of effects on immune cells (Figure 3), via P2 

receptors. This nucleotide is involved in three major features of SLE: loss of immune tolerance, 

continuous antibody release, and inflammation, in the ATP-driven P2X7/inflammasome activation 

which is associated with inflammation and consequent systemic manifestations of the disease. Thus, 

the P2X7 receptor and the NLRP3 inflammasome could be used as treatment targets for SLE.   

While activation of P2X7 receptors seems to contribute to the pathogenesis of the disease, 

CD39 exerts a protective effect against SLE. In addition, the expression of this enzyme may indicate 

the severity of the immune dysfunction associated with autoimmunity. To date, there are only a few 

studies specifically correlating SLE and the purinergic system. For a better understanding of the 

dysregulation of the immune system in this pathology more studies involving the purinergic system are 

needed. 
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Fig. 1 Pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). Apoptotic cells undergo secondary 

necrosis, causing cells to lose membrane integrity and release intracellular content that will serve as a 

source of autoantigens, which are recognized by dendritic cells and activate T cells. T cells provide 

help for B cells to produce autoantibodies. The union of autoantibodies with autoantigens forms the 

immune complexes, which are deposited in tissues and organs causing inflammation and damage. 

Ag, autoantigens 
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Fig. 2 Activation of the inflammasome via P2X7 receptors 
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Fig. 3 Signaling of ATP in some immune cells involved in SLE 
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Box 1  | Systemic lupus erythematosus 

 The incidence rates varied from 0.3 to 23.7 per 100,000 person-years. 

 The prevalence rates ranged from 6.5 to 178.0 per 100,000 inhabitants. 

 The incidence is higher in women than in men at a ratio of 8-15: 1. 

 The peak incidence occurs during reproductive age, the mean age of diagnosis 
ranges from 17 to 32 years. 

 Is more frequent in descendants of Africans, Hispanics, Chinese and Asians; in 
general these patients present a greater number of hematological, neurological and 
renal manifestations. 

 The mortality rate is 2.6-3 times higher than in the general population, probably 
related to high rates of infections, cardiovascular disease and kidney disease. 

 Presents a heterogeneity of clinical manifestations where different organs and 
systems can be affected. 

 The diagnosis is based on clinical and immunologic criteria. 

 Disease control is complex, before planning the treatment it is necessary to determine 
the severity of the disease, including which organs are affected and the degree of 
inflammation. 
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Table 1 Differences between apoptosis and necrosis 
 

APOPTOSIS NECROSIS 

  

Physiological cell death 
 

Pathological cell death 

Plasma membrane integrity 
 

Loss of plasma membrane integrity 

Selective release of ATP 
 

Total intracellular ATP content released 

Efficient clearance of apoptotic cells by 
macrophages 

Impaired clearance of apoptotic cells by 
macrophages 

 

No release of DAMPs 
 

Release of DAMPs 

  

No inflammation and sequestering of autoantigens 
 

Inflammation and accessibility of autoantigens 
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4 DISCUSSÃO 

 

 Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória, autoimune e 

multisistêmica (YEOH; DIAS; ISENBERG, 2018). A doença acomete mais mulheres 

do que homens e a idade de diagnóstico é mais comumente descrita na terceira e 

quarta décadas de vida (DIAS; ISENBERG, 2014). Em acordo com a literatura, os 

dados do nosso trabalho revelaram que a doença atinge mais mulheres, foram 

selecionados 33 pacientes do sexo feminino e somente 2 do sexo masculino. Em 

relação aos anticorpos antinucleares, 34 pacientes apresentaram FAN (fator 

antinúcleo) positivo, novamente de acordo com os dados da literatura. 

 ATP e adenosina são importantes moléculas de sinalização na imunidade e 

inflamação. Em nosso trabalho encontramos concentração de ATP aumentada no 

soro dos pacientes com LES, possivelmente associado com o status pró-inflamatório 

da doença. O nível de ATP e outros nucleotídeos pode ser regulado durante 

resposta imune e inflamatória através de ectoenzimas. A ectoenzima NTPDase 

converte ATP/ADP em AMP possuindo um importante papel imunorregulatório 

(BOURS et al., 2006).  

 Neste trabalho avaliamos a atividade e a expressão da E-NTPDase em 

linfócitos de pacientes com LES. Os resultados mostraram aumento da atividade e 

expressão da E-NTPDase (CD39) nesses pacientes, indicando que esta enzima 

estaria envolvida na doença. Também encontramos uma correlação positiva entre a 

atividade e a expressão da CD39. O aumento da CD39 representaria um mecanismo 

compensatório, ajudando no controle da inflamação, já que esta enzima exerce 

efeitos anti-inflamatórios através da remoção de ATP ou por participar da geração de 

adenosina. Moncrieffe et al. (2010) encontraram aumento na expressão de CD39 

nos linfócitos T em sítios de inflamação, sugerindo que o meio inflamatório acarreta 

na regulação positiva da CD39 de linfócitos T, agindo como um mecanismo para 

reduzir os efeitos inflamatórios e restaurar a homeostasia (MONCRIEFFE et al., 

2010). 

Jaques et al. (2013) encontraram aumentada atividade da E-NTPDase em 

linfócitos de pacientes com artrite reumatoide, uma doença autoimune, sugerindo um 

esforço orgânico para diminuir os níveis de ATP extracelular e aumentar os níveis de 

adenosina (JAQUES et al., 2013). O trabalho de Herrath et al. (2014) concluiu que a 

expressão da CD39 está aumentada em ambas as populações de linfócitos CD4+T 
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e Treg no tecido sinovial de pacientes com AR indicando que a inflamação influencia 

a expressão de CD39 (HERRATH et al., 2014). Um estudo utilizando um modelo 

murino de lúpus, através da administração intraperitoneal de pristane, realizado com 

ratos nocaute para CD39 e ratos selvagens verificou que a deleção da CD39 resulta 

em altos níveis de anticorpos anti-RNP em resposta ao pristane. Em relação ao 

comportamento dos linfócitos T (expansão de linfócitos T efetor e linfócitos Th17), foi 

notado que estas alterações estavam presentes independente da administração de 

pristane, o que poderia ser visto como uma predisposição para a inflamação e 

autoimunidade, resultado da perda da atividade da ectonucleotidase (KNIGHT et al., 

2018).  

 Também avaliamos a atividade e expressão da E-NTPDase em pacientes em 

duas fases da doença, remissão e exacerbação. Não encontramos diferenças entre 

esses dois grupos na atividade e na expressão da CD39. O que poderia ser 

explicado pela presença constante de autoanticorpos e persistentes anormalidades 

na tolerância mesmo durante a fase de remissão, demonstrando que este 

desbalanço está presente independe do estágio da doença (YURASOV et al., 2006).  

 Avaliamos a expressão da enzima E-5’-nucleotidase nos pacientes com LES, 

porém não encontramos nenhuma diferença entre os pacientes e o grupo controle. 

Outros trabalhos com pacientes com LES encontraram reduzida atividade (STOLK et 

al., 1999) e expressão (DONG-MEI et al., 2010) dessa enzima, infelizmente no 

nosso trabalho o número de pacientes em que foi avaliada a expressão da CD73 foi 

pequeno, o que poderia ter dificultado a visualização de alguma alteração nesta 

enzima. 

 A adenosina funciona como um segundo sinal durante a inflamação que 

provoca uma regulação negativa das atividades pró-inflamatórias do sistema imune 

para evitar danos colaterais e destruição de tecidos (SITKOVSKY; OHTA, 2005); 

possuindo um importante papel na modulação da resposta dos linfócitos (KOSHIBA 

et al., 1999). Em nosso estudo encontramos a concentração de adenosina diminuída 

no soro dos pacientes com LES, o que poderia ser devido ao aumento da atividade 

da E-ADA nos linfócitos, esses diminuídos níveis de adenosina possivelmente estão 

associados com o status inflamatório da doença. 

A concentração extracelular de adenosina é regulada pela enzima ADA, a 

qual converte adenosina em inosina (FRANCO et al., 1997). Ao analisarmos a 

atividade da E-ADA em linfócitos de pacientes com LES, encontramos um aumento 
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dessa atividade. No trabalho de Jaques et al., a atividade da E-ADA encontra-se 

diminuída em linfócitos de pacientes com AR, sugerindo que esta diminuição poderia 

ser uma resposta dinâmica dos linfócitos na tentativa de aumentar as concentrações 

de adenosina (JAQUES et al., 2013). Em pacientes com EM a atividade da E-ADA 

em linfócitos também encontra-se diminuída, resultando em um mecanismo 

compensatório para diminuir a inflamação e a resposta imune nesses pacientes 

(SPANEVELLO et al., 2010). Já no trabalho de Hitoglou et al. (2001), com pacientes 

com LES, encontrou-se aumentada atividade da ADA total no soro e em linfócitos 

desses pacientes, correlacionados com o aumento da atividade da ADAtotal/ADA2 

no soro e ADAtotal/ADA1 em linfócitos (HITOGLOU et al., 2001). A regulação 

positiva da ADA pode ser associada com o favorecimento da resposta imune Th1, 

resposta está associada com um status pró-inflamatório (YONEYAMA et al., 2004). 

Podemos sugerir que o aumento da atividade da E-ADA nos pacientes com LES 

poderia ser responsável pela manutenção do estado inflamatório destes pacientes. 

Visto que em pacientes com LES existe uma elevação da razão Th1/Th2 (WONG et 

al., 2000). Analisamos também a atividade da E-ADA em duas fases da doença, 

remissão e recaída, porém não encontramos diferenças entre os dois grupos. 

A ADA possui uma ampla distribuição tecidual, presente inclusive no soro, 

possuindo um papel crucial no desenvolvimento e manutenção do sistema imune 

normal (SAGHIRI et al., 2012). Neste trabalho determinamos a atividade da ADA no 

soro dos pacientes com LES, e encontramos uma atividade diminuída dessa enzima 

nos pacientes com LES quando comparados ao controle. O trabalho de Torgutalp et 

al. (2017) encontrou uma positiva correlação entre a atividade da ADA no soro com 

a atividade inflamatória em hepatite autoimune (TORGUTALP et al., 2017). 

Aumentada atividade da ADA tem sido mostrada no soro de algumas doenças 

autoimunes como AR (HITOGLOU et al., 2001), doença de Crohn (MAOR et al., 

2011) e inclusive em LES (SAGHIRI et al., 2012).  A isoenzima predominante no 

soro é a ADA2, e uma significativa fonte dessa enzima são os macrófagos 

(CONLON; LAW, 2004). Defeitos na ADA2 tem sido ligado a prejudicada polarização 

de macrófagos M2 in vitro, um fenótipo que acreditava-se ser em grande parte anti-

inflamatório, mas também pode levar à fibrose durante reparo e regeneração do 

fígado (JIANG et al., 2018). Macrófagos de pacientes com LES apresentam defeito 

na atividade fagocítica (KUROIWA; LEE, 1998), poderíamos supor que a atividade 

da ADA está alterada devido a estes defeitos nos macrófagos destes pacientes.  
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Para excluir o efeito de algumas medicações utilizadas no tratamento do LES, 

avaliamos in vitro o efeito desses fármacos na atividade das enzimas E-NTPDase e 

E-ADA em amostras de voluntários saudáveis e não encontramos nenhuma 

alteração significativa; sugerindo que estes fármacos, nas concentrações testadas, 

não são responsáveis pelas alterações destas enzimas. Porém salientamos que os 

efeitos in vivo podem ser diferentes dos testes in vitro. 

Durante a realização deste trabalho encontramos lacunas na literatura acerca 

do envolvimento do ATP, seus receptores e a enzima NTPDase no LES. Portanto, 

escrevemos uma revisão englobando estes assuntos, o que gerou algumas 

conclusões. O ATP exerce uma variedade de efeitos nas células imunes, via 

receptores P2 (DI VIRGILIO; BOEYNAEMS; ROBSON, 2009); apresentando 

envolvimento em algumas alterações presentes no LES como a perda da tolerância 

imune e a ativação do P2X7/inflamassomo, a qual é associada a inflamação e 

consequentemente a manifestações da doença. O P2X7 parece contribuir para o 

estado inflamatório do LES, por outro lado a CD39 exerce um efeito protetor contra a 

patogênese devido seus efeitos anti-inflamatórios.  

Por fim, demonstramos assim, que a atividade e expressão da E-NTPDase 

estão alteradas em linfócitos de pacientes com LES, bem como a atividade da ADA 

em linfócitos e soro desses pacientes. Concluindo que estas enzimas têm importante 

papel na modulação das respostas inflamatória e imune nos pacientes com LES. 

Porém mais estudos são necessários sobre LES e sistema purinérgico para um 

melhor entendimento desta patologia e assim encontrar melhores tratamentos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Os níveis de ATP estão aumentados no soro dos pacientes com LES 

evidenciando o status inflamatório dessa doença, já os níveis de adenosina 

estão diminuídos e poderiam representar o impacto do aumento da atividade 

da E-ADA nos linfócitos e também poderia ser correlacionado com o status 

inflamatório do LES. 

 

 O aumento na atividade e expressão da enzima E-NTPDase nos linfócitos de 

pacientes com LES sugere um mecanismo para diminuir os níveis de ATP 

pró-inflamatório nesses pacientes. 

 
 

 O aumento da atividade da E-ADA em linfócitos de pacientes com LES pode 

ser associado com a manutenção do estado inflamatório desses pacientes, já 

que o aumento da E-ADA diminui os níveis de adenosina, molécula com 

propriedades anti-inflamatórias. 

 

 Uma reduzida atividade da ADA no soro de pacientes lúpicos poderia ter 

relação com o defeito nos macrófagos apresentados por estes pacientes, já 

que estes são a principal fonte de ADA2, que é a enzima predominante no 

soro. 

 

 Através do manuscrito de revisão concluímos que enquanto a ativação do 

receptor P2X7 via ATP parece contribuir para a patogênese do LES, a CD39 

exibe um efeito contrário, ou seja protetor. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do projeto: “Estudo da atividade das enzimas E-NTPDase, ecto-adenosina desaminase e 

acetilcolinesterase em linfócitos de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico”. 

Pesquisador responsável: Profa. Dra. Daniela Bitencourt Rosa Leal  

Instituição/ Departamento: Departamento de Microbiologia e Parasitologia – UFSM  

Telefone e endereço postal: (55) 3220-9581 ou (55)9946-7672. Avenida Roraima, 1000, prédio 20, sala 4102, 

97105-970- Santa Maria- RS 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “ESTUDO DA ATIVIDADE DAS ENZIMAS E-

NTPDASE, E-ADENOSINA DESAMINASE E ACETILCOLINESTERASE EM LINFÓCITOS DE 

PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO”. 

O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, de forma voluntária, tendo o direito de 

desistir a qualquer momento. Não haverá nenhuma forma de compensação financeira e não haverá nenhum custo 

para você.  

Objetivo: a pesquisa avaliará a atividade de algumas substâncias que compõem o sangue de pacientes com 

Lúpus Eritematoso Sistêmico e de pessoas sem qualquer outra doença, para melhor entendermos sobre esta 

doença e assim obtermos informações capazes de futuramente auxiliar no controle e novos tratamentos. 

Procedimento e riscos: a pesquisa consistirá na coleta de sangue podendo ocorrer o risco de um pequeno 

desconforto devido à picada da agulha, e do local da coleta ficar dolorido ou arroxeado, voltando ao normal em 

poucos dias, não causando problemas a sua saúde. 

Benefícios: os resultados não irão trazer benefícios diretos, porém sua contribuição é importante e consiste 

apenas para ajudar em novos estudos sobre os mecanismos, evolução, controle e tratamento do Lúpus 

Eritematoso Sistêmico.  
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