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RESUMO

Introdução: Doenças autoimunes são doenças que são ligadas a uma desordem do
sistema  imunológico  que  passa  a  agir  contra  regiões  normais  do  organismo,
produzindo anticorpos contra seu próprio organismo. Cluster de Diferenciação 24
(CD24) é uma sialoglicoproteína presente na membrana celular de diversos tipos
celulares, incluindo células de defesa onde desempenha um papel de maturação e
diferenciação celular, também aparece correlacionado com o prognostico ruim do
câncer,  assim  como  apresenta  uma  possível  relação  com a  susceptibilidade  de
doenças  autoimune  como  artrite  reumatoide,  lúpus  eritematoso,  sendo  seu
polimorfismo  associado  a  um  risco  de  desenvolver  uma  doença  autoimune.
Metodologia: O trabalho foi  realizado a partir da busca de artigos na plataforma
digital  PubMed, tendo como foco estudos publicados entre 2007 e 2020, utilizando
como  descritores  ‘CD24’,  ‘Autoimune’,  aplicando-se  o  operador  booleano  ‘AND’.
Artigos  clínicos  e  não  clínicos  que  abordam  o  uso  do  CD24  associados  ao
desenvolvimento de doenças autoimunes foram considerados nessa pesquisa.  O
objetivo deste estudo foi investigar o papel da CD24 no desenvolvimento de doenças
autoimunes.  Resultados e Discussão:  97 artigos foram identificados na base de
dados pesquisados. Destes, após elegibilidade do texto completo foram observadas
evidências de que o CD24 é um potencial fator de risco para o desenvolvimento de
doenças autoimunes.  Em estudos não clínicos,  seu polimorfismo foi  associado a
uma maior chance do desenvolvimento de doenças autoimunes. Além disso, esta
molécula  pode  figurar  em  modalidades  de  prevenção  para  doenças  autoimune.
Conclusão:  Os  resultados  sugerem que  o  polimorfismo da  CD24 é  comumente
associado ao risco de se desenvolver doenças autoimunes. Além disso, CD24 pode
ser  utilizado  como  alvo  para  tratamentos  prevenção  de  doenças  autoimunes
associados ao polimorfismo.
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ABSTRACT

Introduction: Autoimmune diseases are diseases that are linked to a disorder
of the immune system that starts to act against normal regions of the body, producing
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antibodies  against  their  own  body.  Cluster  Of  Differentiation  24  (CD24)  is  a
sialoglycoprotein  present  in  the  cell  membrane  of  several  cell  types,  including
defense  cells  where  it  plays  a  role  in  cell  maturation  and  differentiation,  it  also
appears  to  be  correlated  with  the  bad prognosis  of  cancer,  as  well  as  having  a
possible  relationship  with  the  susceptibility  to  autoimmune  diseases  such  as
rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, with their polymorphism being associated
with  a  risk  of  developing  an autoimmune disease.  Methodology:  The  work  was
carried  out  with  search  for  articles  on  the  digital  platform  PubMed,  focusing  on
studies  published  between  2007  and  2020,  using  as  descriptors  'CD24',
'Autoimmune', applying the Boolean operator 'AND'. Clinical and non-clinical articles
that  address  the  use  of  CD24  associated  with  the  development  of  autoimmune
diseases were considered in  this  research.  Results  and Discussion:  97 articles
were identified in the searched database. Of these, after eligibility of the full  text,
evidence  was  found  that  CD24  is  a  potential  risk  factor  for  the  development  of
autoimmune diseases. In non-clinical studies, its polymorphism was associated with
a greater chance of developing autoimmune diseases. In addition, this molecule may
appear in preventive modalities for autoimmune diseases.  Conclusion: The results
suggest  that  the  CD24  polymorphism  is  commonly  associated  with  the  risk  of
developing autoimmune diseases.  In addition, CD24 can be used as a target for
prevention of autoimmune diseases associated with polymorphism

Keywords – CD24; Autoimmune Disease; Genetic Variants.
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INTRODUÇÃO

Doenças  autoimunes  são  doenças  que  atuam atacando  tecidos  e  células
saudáveis, não possuindo uma cura, existem em uma grande variedade de tipos de
doenças  autoimunes,  mas  que  podem  ser  genericamente  classificadas  em  dois
subgrupos,  tecidas  específicos  tais  como  o  lúpus  eritematoso  e  tecido  não
específicos como a artrite reumatoide, as doenças autoimunes podem ser associada
a polimorfismos genético (BAEK et al, 2015).

A CD24 é uma sialoglicoproteína que tem ganhado muita atenção através do
tempo sendo bastante associada a uma elevada expressão em tumores que tem
uma baixa sobrevida do paciente, estando expressa em diversas células do corpo,
incluindo em células  do sistema imune,  como macrófago,  e  células  T,  tanto  em
estado normal como quando existe uma patologia presente. A CD24 (Gene) está
localizada no cromossomo 6q21,  sendo uma das regiões de susceptibilidade do
gene humano (SÁNCHEZ et al, 2008).

Expressa principalmente em células progenitoras, ela também é encontrada
em um estado inativado em células diferenciadas, sendo seus níveis de expressão
intimamente ligados aos níveis de célula B, sendo sua deficiência relacionada a uma
tardia diferenciação dessas células. Sua ligação com as células do sistema imune
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adaptativo faz dela um importante alvo seja ao considerar os níveis de expressão ou
os efeitos de possíveis mutações que o seu gene possa vir a sofrer (FANG et al,
2010).

Em doenças como esclerose múltipla, e lúpus eritematoso são exemplos de
doenças autoimune em que a CD24 aparece associada ao desenvolvimento e a
patogêneses  dessas  doenças,  por  meio  de  mutações  chamadas  de  Single-
Nucleotide Polymorph (SNPs), sendo caracterizada como uma proteína que interfere
pode interferir no sistema regulador de células B e T, potencializando a progressão
da doença. Existem alguns SNPs já são conhecidos como potenciais causadores
dessas doenças, mas os mecanismos por trás deles ainda não são muitos claros
(KOLLAEE et al, 2011).

Como a perda total do gene CD24 é impossível pela sua relação com células
normais, e sua importância no processo de diferenciação celular, se é avaliado os
efeitos  da  deleção em partes  desse gene que  poderiam conduzir  uma proteção
contra o surgimento de algumas doenças relacionadas ao sistema imune (WANG et
al, 2007).

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  sistemático  realizado  através  de  uma  revisão  de
literatura, a qual se fundamentou no levantamento de diversas referências teóricas.
A busca de artigos foi realizada usando a base de dado Pubmed pesquisando os
seguintes  descritores:  “CD24”,  “Autoimune”,  combinados  por  operador  booleano
“AND”.  Foram  selecionados  artigos  com  abordagem  semelhante  à  temática  de
interesse, dos quais foram incluídos na pesquisa, artigos publicados entre 2007 a
2020, completos e que em seus resumos através dos descritores utilizados tinha
relação com o tema, sendo excluídos aqueles artigos publicados anteriormente ao
período  de  corte,  duplicados  entre  as  bases  de  dados  e  que  não  continham
informações  relevantes  para  o  estudo.  A  estratégia  de  pesquisa  foi  utilizar  os
critérios do protocolo PRISMA (do inglês Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-analysis). O objetivo deste estudo foi investigar o papel da CD24
no desenvolvimento de doenças autoimunes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As doenças do sistema imune são de difícil tratamento uma vez que tem o
alvo o próprio corpo que deveria ser protegido, não existindo uma boa diferenciação
entre o que é “natural do corpo”, e o que é “estranho ao corpo”, o corpo se torna seu
próprio inimigo, tendo a progressão da doença geralmente de forma crônica, porém
com tratamentos (ROSENBLUM et al, 2015).

A  presença  da  CD24  está  intimamente  ligada  às  células  “normais”  e
“alteradas” no corpo, sendo conhecida sua atuação no câncer e sua ligação com um
prognóstico  ruim,  sendo  também relatada  sua  ligação  com doenças  do  sistema
imune,  onde  uma  rápida  progressão  da  doença,  assim  como  no  câncer,  está
diretamente  relacionada  aos  níveis  de  expressão  da  CD24,  sendo  sua  elevada
expressão  associada  a  casos  mais  agressivos  e  de  crescimento  mais  rápido,
exercendo  um  papel  de  controle  nas  células  T  que  está  relacionado  tanto  ao
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processo de diferenciação das células T imaturas, como a indução de apoptose em
células T maduras, assim como é associada a patogêneses de diversas doenças
autoimunes  por  sua  constante  expressão  em  células  progenitoras  B  e  T,  esse
processo  de  patogêneses  é  associado  ao  polimorfismo  da  CD24,  sendo  esse
polimorfismo um fator de risco para desenvolvimento de doenças autoimunes (TAN
et al, 2016).

É observado que no lúpus eritematoso é uma doença associada com vários
fatores genéticos e epigenéticos, o polimorfismo da CD24 é um desses fatores de
risco  associados  a  um  risco  de  se  desenvolver  a  doença,  e  a  deleção  do
dinucleotideo é tratado como suficiente para garantir uma proteção contra a doença
(WANG et al, 2007). Atuação da CD24 é descrita em múltiplas doenças autoimunes,
apesar de que os mecanismos de ação envolvidos por trás de sua patogênese são
geralmente associados aos polimorfismos desse gene (RONAGHI et al, 2009).

CONCLUSÕES

A partir das análises obtidas pela investigação científica conduzida nas bases
de dados, identificou-se a relação do polimorfismo da CD24 está ligado um risco no
desenvolvimento de doenças autoimunes, sendo observado que a deleção de partes
do gene da CD24 pode conceder proteção contra doenças autoimunes.
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