
32ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

Rev HCPA 2012; 32 (Supl.)                                                                                         226 

 

 

 
 

 

  

 

CORRELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE EXPRESSÃO DE CD55, CD59, CD46 E CD35 E A PRESENÇA DE 
CITOPENIAS EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

Laiana Schneider, Ana Paula Alegretti, Amanda Kirchner Piccoli, Odirlei André Monticielo, Priscila Schmidt Lora, 
Larissa Schneider, João Carlos Tavares Brenol, Ricardo Machado Xavier 

 

CD55,  CD59, CD35 e CD46 são proteínas de membrana que apresentam propriedades reguladoras da ativação da 

cascata do complemento.  A deficiência na expressão destas proteínas  está associada a uma menor proteção  
contra a ativação do sistema complemento, inclusive do complexo de ataque a membrana, levando à lise e morte 
celular. Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) com citopenias parecem apresentar uma deficiência 

adquirida destas proteínas. Contudo, os mecanismos que modulam essa diminuída expressão continuam 
desconhecidos e o seu impacto nas manifestações do LES necessitam ser melhor estudados. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a presença de expressão alterada de CD55, CD59, CD35 e CD46 em células do sangue periférico 

de pacientes com LES. Foram realizadas análises por citometria de fluxo em leucócitos e eritrócitos de 100 SLE 
pacientes e 61 controles saudáveis. Neste trabalho foi identificada  uma diminuição da expressão de CD55, CD59 e 

CD46, em pacientes com LES com linfopenia e neutropenia;  apenas  CD59 e CD35  estavam diminuídos em 
pacientes com LES com anemia, quando comparados com controles saudáveis. Além disso, foi observada uma 

correlação negativa  entre a expressão de CD55 e de CD59 em neutrófilos e a atividade da doença (SLEDAI); uma 
correlação positiva  entre a expressão  de  CD55 e CD35 em neutrófilos e CD55 nos linfócitos e o nível de C3; e 
uma correlação positiva com a expressão de CD35 nos eritrócitos e o nível C4. Os resultados obtidos no estudo 

sugerem que há um padrão alterado na expressão destas proteínas nas células do sangue periférico de pacientes 
com LES, e  esta alteração  parece  estar  correlacionada com a atividade da doença e / ou atividade do 
complemento. 

 
 
 
 

 
 
 

  




