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RESUMO

ABSTRACT

A miastenia grave é uma doença autoimune, mediada
por anticorpos, que afeta a membrana pós-sináptica da
junção neuromuscular. Embora apenas os autoanticorpos
antirreceptores de acetilcolina e anticorpos antiquinase
músculo-específica tenham sido demonstrados como
patogênicos, vários outros anticorpos que reconhecem
autoantígenos podem também ser encontrados em pacientes com miastenia grave. No entanto, a contribuição
destes para a fisiopatogenia e gravidade da doença ainda é pouco conhecida. Os autores revisaram relatos sobre autoanticorpos em pacientes com miastenia grave e
discutem o papel deles na patogenia dessa enfermidade
autoimune.

Auto-antibodies in acquired autoimmune myasthenia
gravis

Descritores. Miastenia grave; autoanticorpos;
autoantígenos; autoimunidade.

Myasthenia gravis is an antibody-mediated autoimmune
disorder affecting the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction. Although only the anti-acetylcholine
receptor and anti-muscle specific kinase auto-antibodies
have been demonstrated to be pathogenic, several other
antibodies recognizing self-antigens can also be found in patients with myasthenia gravis. However, their contribution
to the physiopathogenesis and severity of the disease is still
poorly understood. Here, the authors review the reported
auto-antibodies in myasthenia gravis patients and discuss
their role in the pathogenesis of this autoimmune disease.
Descriptors. Myasthenia gravis; autoantibodies; autoantigens; autoimmunity.
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INTRODUÇÃO

Anticorpos antirreceptores de acetilcolina

A miastenia grave (MG) é o distúrbio primário da
transmissão neuromuscular mais comum. Uma
anormalidade imunitária adquirida é a causa
habitual, mas raros casos resultam de anomalias
genéticas na junção neuromuscular (JNM).1

Os receptores de acetilcolina (RACs) podem
ser compreendidos em muscarínicos (RACm)
e nicotínicos (RACn). Os nicotínicos são canais
iônicos de resposta rápida abertos por acetilcolina.
Eles podem ser subdivididos em tipo “muscular”,
com subunidades α1, β1, γ, δ, e ε, e tipo “neuronal”,
constituído de subunidades α2 a α10 e β2 a
β4. O receptor de acetilcolina, com suas cinco
subunidades, ou seja, duas subunidades α e uma
subunidade β, e unidades γ e δ, foi isolado pela
primeira vez no órgão elétrico do Torpedus sp. O
receptor de acetilcolina muscular esquelético do
adulto tem a subunidade γ substituída por uma
subunidade ε, formando assim o canal pentamérico
(α, ε, α, β e δ), diferente do receptor acetilcolínico
do músculo do feto, em que predomina o tipo γ.
As subunidades α contêm os locais de ligação da
acetilcolina na interface com as subunidades
adjacentes (ε e δ). Os anticorpos antirreceptores
da acetilcolina pertencem às subclasses 1 e 3 de
imunoglobulina G (IgG), as quais ativam o sistema
complemento e se ligam, em sua maior parte, à
região imunogênica principal, que está localizada
na parte extracelular da subunidade α.4

Os distúrbios miastênicos têm características
específicas em comum, ou seja, fraqueza muscular,
fatigabilidade e flutuação dos sinais e sintomas e
anormalidades neurofisiológicas semelhantes.
Seu fenótipo clínico e sua resposta à terapia
sintomática são dependentes: (a) do local do
defeito, ou seja, pré-sináptico, sináptico e póssináptico; (b) da proteína da junção neuromuscular
específica envolvida e (c) do efeito funcional do
defeito, por exemplo, deficiência ou mudança
cinética da função.2
A prevalência atual, nos Estados Unidos, da
miastenia em estudo é estimada em 20 por 100.000
habitantes - de 53.000 a 60.000 casos. A prevalência
real é provavelmente maior, pois a afecção é
frequentemente não diagnosticada.1 Sua incidência
varia de 1,7 a 21 por milhão de habitantes por ano.3
Os números variam de acordo com o país e a época
do estudo. Trabalhos mais recentes mostram
aumento de incidência na idade mais avançada e
aumento da prevalência em geral. A última pode
dever-se a estratégias de diagnóstico e tratamento
melhoradas, bem como à expansão da expectativa
de vida da população.3
A miastenia grave está associada à elevação da taxa
de incidência de outros autoanticorpos além do
antirreceptor de acetilcolina. Os autores revisaram
relatos sobre os autoanticorpos doença-específicos
e não-doença-específicos que têm sido estudados
em pacientes com miastenia grave, posto o objetivo
de entender o papel deles na fisiopatogenia dessa
doença autoimune e possíveis comorbidades
(Tabela 1). Para isso, faz-se necessária uma breve
revisão das estruturas da junção neuromuscular,
particularmente dos receptores de acetilcolina
(Figura 1).

Os anticorpos antirreceptores da acetilcolina
podem ser de três tipos: ligador, bloqueador e
modulador. O ligador é o mais comum dos três
e se liga ao receptor da acetilcolina. O anticorpo
bloqueador impede a ligação da acetilcolina ao
receptor acetilcolínico ou desloca a acetilcolina
do complexo acetilcolina-receptor acetilcolínico.
Já o anticorpo modulador acelera a taxa de
internalização e degradação do receptor de
acetilcolina.4
Três abordagens foram cruciais para demonstrar a
natureza patogênica dos anticorpos antirreceptores
acetilcolínicos em seres humanos: (1) a injeção
de imunoglobulina G de pacientes com miastenia
grave em ratos produz fraqueza e redução do
número de receptores na junção neuromuscular –
semelhante ao encontrado na miastenia grave;5 (2)
a plasmaferese, que remove os anticorpos e outros
fatores solúveis circulantes, produz melhora clínica
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Tabela 1. Principais autoantígenos nos pacientes com miastenia grave
Prevalências na miastenia grave

Ocorrência
em outras
doenças

Isótipo
de IgG
principal

Relacionado
a gravidade
da miastenia
grave

Função da
proteína

Localização
celular

RACh

~85%

-

IgG1, IgG3

-

Canal de AC,
despolarização

Proteína da
membrana

MuSK

4%-70% (MGSN)

-

IgG4

+

Organização
da junção
neuromuscular

Proteína da
membrana

LRP4

2%-46% (MGDSN)

Organização
da junção
neuromuscular

Proteína da
membrana

Titina

50%-90% (MG de início tardio,
não timomatosa e timomatosa)

Contração
muscular

Proteína
intracelular

Autoantígenos

IgG1

Timoma

IgG1, IgG4

+

Proteína
Canal de Ca2+,
acoplamento
intracelular
RRi
IgG1, IgG3
+
a proteína
(proteína da
extracelular
membrana)
MG = miastenia grave; MGSN = miastenia grave seronegativa; MGDSN = miastenia grave duplamente seronegativa. Anticorpos
antirreceptores de acetilcolina estão presentes em 80% a 90% dos pacientes com miastenia grave. Portanto, 10% a 20% dos
pacientes com a doença não apresentam níveis detectáveis desses anticorpos (miastenia grave seronegativa). Dentre eles, até
70% dispõem de anticorpos antiquinase músculo-específica. Dentre os indivíduos miastênicos sem anticorpos antirreceptores
acetilcolínicos e anticorpos antiquinase detectáveis (miastenia grave duplamente seronegativa), até 46% têm anticorpos
antiproteína 4 relacionada com o receptor da lipoproteína de baixa densidade, e cerca de 60% trazem anticorpos antirreceptores
de acetilcolina de baixa afinidade.
30%-75% (MG de início tardio,
não-timomatosa e timomatosa)

Timoma,
miosite

Figura 1. Estruturas da junção neuromuscular. CKVD: canal de potássio ligado à voltagem; CCa VD: canal de cálcio ligado à
voltagem; AC : acetilcolina; ACE : acetilcolinesterase; RAC: receptor de acetilcolina; MuSK: tirosinaquinase específica do músculo;
P4RL: proteína 4 ligada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade.
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significativa e, para determinado paciente com
a miastenia, o benefício clínico da plasmaferese
correlaciona-se inversamente com os teores dos
anticorpos antirreceptores de acetilcolina;6,7 (3)
tanto IgG como o complemento estão presentes na
junção neuromuscular de pessoas com a doença
e eles são detectados como imunocomplexos nos
receptores acetilcolínicos remanescentes em
estudos de ultraestrutura.8,9
Anticorpos antiquinase específica de músculo
Durante a gênese da junção neuromuscular, o
complexo MuSK (do inglês muscle-specific kinase)
intermedeia a agregação dos receptores da
acetilcolina. Um proteoglicano derivado do nervo
chamado agrina se liga à proteína 4 relacionada a
lipoproteína (LRP4), levando à ativação da quinase
músculo-específica. Essa quinase ativada interage
com a proteína adaptadora citoplasmática Dok7,
que recruta proteínas de ligação do receptor
da acetilcolina, incluindo-se a rapsina, para
promover a aglomeração daqueles receptores. A
quinase músculo-específica é também expressa na
junção neuromuscular madura e é provavelmente
importante para sua manutenção. Os anticorpos
antiquinase muscular específica ligam-se
especificamente à metade N-terminal do domínio
extracelular da quinase em referência e afetam
a aglomeração dos receptores acetilcolínicos
induzida por agrina in vitro. 10 Ratos e coelhos
imunizados com domínios da proteína MuSK
mostram menor aglomeração dos receptores
da acetilcolina na junção neuromuscular e
desenvolvem sinais e sintomas de miastenia.11-13
A transferência passiva de anticorpos antiquinase
humanos influencia a atividade da quinase
músculo-específica nas placas terminais em ratos,
o que afeta o funcionamento dos receptores
em tela, sem reduzir os teores da quinase. 14
Dimerização, endocitose e autofosforilação desta
quinase são necessárias para sua função fisiológica
e é, portanto, possível que a ligação dos anticorpos
antiquinase músculo-específica bloqueie esses
processos.15
Em uma série de pacientes caucasianos com
miastenia grave sem anticorpos antirreceptores

de acetilcolina, foram encontrados anticorpos
antiquinase músculo-específica em 40% a
70%.10,16,17 Em outra série de pacientes miastênicos
com anticorpos antirreceptores de acetilcolina,
foram encontrados anticorpos antiquinase
em 10,5% deles. 18 Estes anticorpos pertencem,
predominantemente, à subclasse IgG4 e, portanto,
não ativam o sistema complemento. O título do
anticorpo antiquinase e a gravidade da doença são
significativamente correlacionados.19-21
Trabalhos sugerem que pacientes miastênicos com
antiquinase não se beneficiam da timectomia,20
uma vez que os timos nesses pacientes, quando
removidos, mostram-se atrofiados, como é
normal para a idade, sem centros germinativos ou
infiltrados de linfócitos.22-24
Anticorpos na miastenia grave duplamente
seronegativa
Miastenia grave seronegativa (MGSN) referese a pacientes com essa doença e com testes
usuais negativos para detecção de anticorpos
antirreceptores de acetilcolina. Já a miastenia grave
duplamente seronegativa (MGdSN) refere-se a
enfermos afetados sem anticorpos antirreceptores
de acetilcolina e antiquinase músculo-específica
detectáveis, o que pode ser explicado por algumas
hipóteses (Tabela 1), ou seja, os anticorpos
mencionados podem todos permanecer ligados a
seus antígenos na junção neuromuscular sem haver
níveis detectáveis de anticorpos em circulação no
sangue;25 pode haver anticorpos antirreceptores
de acetilcolina de baixa afinidade não detectáveis
pelos testes usuais26,27 e existência de anticorpos
contra outros antígenos diferentes daqueles
contra receptores acetilcolínicos e da quinase
músculo-específica, como a proteína 4 relacionada
à lipoproteína (LRP4)28-30 e a cortactina.31
Anticorpos antirreceptores de acetilcolina de baixa
afinidade
Os anticorpos antirreceptores de acetilcolina de
baixa afinidade foram pesquisados de acordo com
um ensaio de imunofluorescência baseado em
células especializadas e positivos em cerca de 60%
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dos pacientes considerados com miastenia grave
duplamente seronegativa nos testes padrões.
Esses anticorpos ligam-se a elevadas densidades
de receptores de acetilcolina, como encontrado na
junção neuromuscular. Pertencem à subclasse IgG1
e, portanto, ativam o sistema complemento. Além
disso, podem transferir passivamente a doença em
camundongos.26,27
Anticorpos anti-LRP4
Anticorpos antiproteína 4 relacionada com o
receptor da lipoproteína de baixa densidade (antiLRP4) são principalmente da subclasse IgG1 e,
portanto, capazes de ativar o complemento. Inibem
a ligação da proteína 4 relacionada com o receptor
da lipoproteína de baixa densidade (LRP4) com a
agrina neural, o que dificulta a aglomeração dos
receptores acetilcolínicos induzida pela agrina in
vitro. Essas características sugerem o envolvimento
desses anticorpos na patogênese da miastenia
grave duplamente seronegativa.28-30
Esses anticorpos foram encontrados em 2% a
46% dos pacientes com esse tipo de miastenia.
Higuchi et al.28 relataram que 2% (seis de 272) dos
pacientes japoneses com esse tipo miastênico têm
anticorpos contra a proteína 4 em referência. 8
Pevzner et al. 29 verificaram que 46% (seis de
treze) dos indivíduos com essa miastenia foram
positivos para anticorpos anti-LRP4. Zhang et al.30
verificaram que os anticorpos anti-LRP4 foram
detectados em 9% (11 de 120) dos pacientes com
a doença duplamente seronegativa. Se levarmos
em consideração apenas os estudos com grandes
amostras, a variação do percentual de positividade
dos anticorpos antiproteína 4 relacionada com o
receptor da lipoproteína de baixa densidade será
de 2% a 9%.29,30
Anticorpos anticortactina
Cortactina, uma proteína que atua na via
agrina/LRP4/MuSK, foi descrita como possível
antígeno em 28 pacientes em soro de 250 casos
diagnosticados como miastenia grave. Destes
250 casos, 201 (80,4%) foram positivos para
receptores de acetilcolina e 11 (4,4%) para quinase

músculo-específica e 38 duplamente seronegativos
(15,2%). Nessa amostra de 250 casos, houve 28
seropositivos para cortactina, e 19 também o
foram para receptores de acetilcolina (9,5% de
201) e nove casos positivos para cortactina entre
os 38 duplamente seronegativos (23,7%). Nenhum
caso entre os 11 com anticorpos antiquinase e
nenhum entre os 29 controles. Observou-se que,
na correlação clínica, os pacientes com miastenia
duplamente seronegativa, porém positiva para
cortactina, tinham quadro miastênico generalizado
leve ou ocular puro. Com isso, sugere-se incluir
mais esse teste para diagnosticar principalmente
a forma ocular da doença.31
Anticorpos antirreceptor de células T (RCT) ou anticorpos anti-v-beta 5.1
Os linfócitos T também são importantes na
miastenia grave. Apesar de não serem encontrados
em amostras patológicas, isto sugere que eles
não agem como células efetoras, podem se ligar
aos receptores de acetilcolina. Os anticorpos
antirreceptor de células T podem desempenhar
um papel importante na regulação imunitária
da miastenia. Foi observado aumento global
do título de anticorpos antirreceptor de célula
T em pacientes miastênicos versus controles,
além de correlação inversa entre a gravidade da
enfermidade e o título desses anticorpos. Títulos
elevados de anticorpos antirreceptor de célula
T estavam presentes em 92% dos pacientes com
doença leve e em 11% dos pacientes com doença
moderada ou grave. Essa constatação sugere
a possibilidade de haver medidas que possam
aumentar os anticorpos contra os receptores de
células T, potencialmente patogênicas, e possam
ter um papel benéfico na miastenia grave.32
Anticorpos antimúsculo estriado
Os anticorpos antimúsculo estriado compreendem
aqueles dirigidos contra titina, receptor de
rianodina (RRi), proteínas relacionadas ao receptor
de rianodina e outras proteínas miofibrilares.
Muitas dessas proteínas estão localizadas
intracelularmente e, por conseguinte, não são
diretamente acessíveis aos autoanticorpos. Embora
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alguns deles sejam relacionados à gravidade da
miastenia em referência, é improvável que eles
danifiquem diretamente a junção neuromuscular.
A pesquisa de anticorpos antimúsculo estriado é,
no entanto, uma ferramenta diagnóstica que pode
sugerir o tipo de afecção tímica.33
Anticorpos contra titina
A titina é uma proteína localizada intracelularmente
no sarcômero do músculo esquelético. Os
anticorpos contra titina pertencem sobretudo
à subclasse IgG1 e, portanto, podem ativar o
complemento. Estão presentes, principalmente,
em pacientes com miastenia grave de início tardio,
timomatosa (70% a 90%) e, em menor proporção,
não timomatosa (50%).34
A expressão de titina no timoma pode sugerir que
a autossensibilização primária contra antígenostitina ocorra dentro do timoma.35 No entanto, o
timo hiperplásico também contém titina,36 mas os
pacientes com miastenia grave de início precoce e
hiperplasia do timo não desenvolvem anticorpos
contra titina. Dessa forma, as anormalidades do
timo não são a única explicação para a produção de
anticorpos antititina em pacientes com a miastenia
grave.
A presença de anticorpos antititina está associada
com a gravidade dos sinais e sintomas miastênicos
nos diferentes subgrupos da doença 34 e com o
menor benefício da timectomia nos casos com
miastenia grave de início tardio.35
Anticorpos antirreceptor de rianodina (RRi)
Anticorpos anti-RRi-1 (músculo esquelético) são
detectados, principalmente, em pacientes com
miastenia grave de início tardio, timomatosa (50%
a 75%) e, em menor proporção, não timomatosa
(30% a 40%).34 Sua presença está associada com a
gravidade dos sinais e sintomas miastênicos nos
diferentes subgrupos da doença34 e com o menor
benefício da timectomia nos pacientes com a
miastenia de início tardio.35

A reatividade imunitária contra o receptor
de rianodina em pacientes miastênicos é
possivelmente causada por distúrbio tímico.
Epítopos do RRi-1 e moléculas coestimulatórias
foram encontrados no tecido de timoma,
sugerindo que autoimunização é desencadeada
ativamente no interior do timo patológico.35 A
presença de anticorpos antirreceptor de rianodina
em indivíduos com a miastenia de início tardio
não timomatosa ainda não tem explicação.
Os anticorpos pertencem principalmente aos
isótipos IgG1 e IgG3 e, portanto, podem ativar o
complemento.
Parece improvável que os anticorpos
antirreceptor de rianodina (e ou os anticorpos
contra titina) possam desempenhar um papel
na fisiopatologia da miastenia grave, pois os
anticorpos antirreceptor de rianodina-1 não
têm acesso direto ao receptor de rianodina
localizado intracelularmente. No entanto, um dano
primário aos túbulos-T subsinápticos, iniciado
por anticorpos antirreceptores de acetilcolina e
reações do complemento, poderia facilitar o acesso
de autoanticorpos às moléculas do receptor de
rianodina-1.25
Anticorpos antiproteínas relacionadas ao receptor
de rianodina-1(RRi-1)
Anticorpos anti-RDHP (receptor di-hidropiridínico)
e os anticorpos anti-RPTC3 (receptor de potencial
clássico tipo 3) são encontrados em cerca de
40% dos pacientes com miastenia grave. Os
anticorpos antirreceptores di-hidropiridínicos
só são detectáveis em pessoas com a miastenia
grave timomatosa, e os anticorpos antirreceptor
de potencial clássico tipo 3 também ocorrem em
pacientes com hiperplasia tímica. Ambos estão
associados com sinais e sintomas miastênicos mais
graves.37,38
Anticorpos contra outras proteínas miofibrilares
No soro de pacientes miastênicos, há anticorpos
contra várias outras proteínas miofibrilares,
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como miosina, tropomiosina, actomiosina, actina,
α-actinina, filamina, troponina e vinculina, e o teor
destes foi significativamente diferente quando
comparado ao de controles saudáveis. No entanto,
têm sido relatados resultados contraditórios
sobre a correlação entre a presença de anticorpos
antiproteínas miofibrilares e a gravidade da
miastenia grave ou a doença tímica.39-43
Anticorpos contra outras proteínas da junção
neuromuscular
Anticorpos antirrapsina
A rapsina é uma proteína intracelular associada
à membrana pós-sináptica, que é ligada aos
receptores de acetilcolina em proporção de
aproximadamente 1:1, sendo necessária para
aglomerar os receptores acetilcolínicos em alta
densidade nas dobras pós-sinápticas da junção
neuromuscular. 44 Anticorpos antirrapsina
foram detectados em quase 15% dos pacientes
miastênicos, mas não em controles saudáveis.45
Todavia, pacientes com outras doenças
autoimunitárias, como o lúpus ou a miopatia
crônica associada à procainamida, também têm
anticorpos antirrapsina, resultado que diminui sua
especificidade ligada à miastenia grave.46
Anticorpos antiacetilcolinesterase (ACE)
A enzima acetilcolinesterase catalisa a quebra da
acetilcolina na fenda sináptica e impede, assim,
a despolarização persistente e consequente
dessensibilização dos receptores acetilcolínicos.
Os anticorpos antiacetilcolinesterase foram
relatados em 5% a 36% dos indivíduos afetados
com miastenia grave. A função potencial desses
anticorpos na fisiopatologia dessa miastenia
é contraditória, uma vez que também estão
presentes em controles saudáveis e pacientes com
outras doenças autoimunitárias.47
Anticorpos contra proteínas da membrana
pré-sináptica
Autoanticorpos também são reativos contra
proteínas da membrana pré-sináptica, tais como

os receptores da membrana pré-sináptica de
acetilcolina (RMPACh) e os canais de potássio
voltagem-dependentes (CKVD).
Anticorpos anti-RMPAC são encontrados em cerca
de 50% dos pacientes com miastenia grave. Baixos
teores desses anticorpos também são detectados
em 6% dos pacientes com outras neuropatias,
mas não em indivíduos saudáveis. Os anticorpos
contra receptores da membrana pré-sináptica
de acetilcolina reagem de forma cruzada com os
anticorpos antirreceptores de acetilcolina, e ambas
as concentrações de anticorpos estão fortemente
correlacionadas uma com a outra, mas não com a
gravidade da doença.48,49
Anticorpos anti-Kv1.4 direcionados contra as
subunidades α (Kv1.4, do inglês potassium voltagegated channel subfamily A member 4) dos canais de
potássio voltagem-dependentes foram encontrados
em 18% de uma população japonesa com miastenia
grave. Esses pacientes japoneses com anticorpo
anti-Kv1.4 sofriam de miastenia grave avançada,
com manifestações bulbares, crises miastênicas,
timoma, miocardite e tempo do segmento QT
prolongado no eletrocardiograma.50
Amostras de soro de 129 pacientes caucasianos com
miastenia grave com manifestações principalmente
oculares foram testados quanto à presença de
anticorpos anti-Kv1.4. Houve 22 (17%) pacientes
com anticorpo anti-Kv1.4, na maioria, mulheres
com a miastenia de início tardio, mas todos eles
com a forma miastênica leve.50
Apesar da ocorrência semelhante de anticorpo antiKv1.4 em ambas as populações, este se relaciona à
miastenia de mais gravidade entre os japoneses e
de menos gravidade entre os caucasianos.50
Anticorpos associados com outras doenças
autoimunes
Anticorpos antitireoide
Autoanticorpos contra a glândula tireoide
caracterizam doenças autoimunitárias tais como
tiroidite de Hashimoto e doença de Graves. As
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doenças da tireoide são significativamente mais
prevalentes em pacientes com miastenia grave.51
Anticorpos antitireoidianos podem ser detectados
em 30% a 40% dos pacientes com miastenia grave.
Ocorrem com mais frequência na miastenia
puramente ocular em comparação à generalizada.52
Os anticorpos antitireoide se ligam à tireoglobulina,
à tireoide-peroxidase e ao receptor do hormônio
estimulador da tireoide.
Anticorpos antinucleares
Autoanticorpos dirigidos contra antígenos
nucleares ocorrem com alta prevalência no lúpus
eritematoso sistêmico (LES). Estes anticorpos
foram também descritos em número variável
de pacientes miastênicos, que oscilou de 6% a
60%.53-55 A presença de anticorpos antinucleares
em pacientes com a miastenia em tela pode
ser explicada por: (1) elevada presença de
comorbidades com miastenia e lúpus eritematoso
sistêmico;56 (2) anticorpos antinucleares reagem
de forma cruzada com anticorpos antifosfolípides,
e estes ocorrem frequentemente no lúpus e em
pacientes com miastenia grave;57 (3) a produção de
anticorpos antinucleares pode ser desencadeada
pelo timoma.58
Anticorpos antifosfolípides
Os anticorpos contra os fosfolipídios estão
associados tanto com o lúpus quanto com
a síndrome antifosfolípide. Os anticorpos
anticardiolipina pertencem a uma grande família
de anticorpos antifosfolípides e antimitocondriais.
São encontrados em 20% a 40% dos pacientes
com miastenia.57-59 Os anticorpos anticardiolipina
não estão correlacionados com a gravidade da
miastenia ou com as concentrações de anticorpos
antirreceptores de acetilcolina, 59 mas foram
associados com timoma e hiperplasia tímica.60
Anticorpos antiaquaporina 4 (AQP4)
Há pelo menos 37 casos de neuromielite óptica
com anticorpo antiaquaporina-4 em combinação

com miastenia grave na literatura. 61 Em um
estudo com 177 pacientes com diagnóstico
confirmado de neuromielite óptica, 11% desses
indivíduos tiveram testes positivos indicadores
de anticorpos antirreceptores de acetilcolina.62
Por outro lado, em um grupo de 164 pacientes
miastênicos, 24 apresentaram sinais de
envolvimento do sistema nervoso central
Quinze deles tinham características semelhantes
às observadas na neuromielite óptica, e sete
desses últimos tiveram positividade quanto ao
anticorpo antiaquaporina-4.63
A explicação da associação da neuromielite óptica
com a miastenia grave ainda não está definida.
Alterações ocorrem na membrana pós-sináptica em
pacientes com miastenia como resultado da ação
de anticorpos antirreceptores de acetilcolina. É
possível que essas alterações e o meio inflamatório
resultante predisponham o organismo ao
desenvolvimento de anticorpos antiaquaporina-4,61
uma vez que a aquaporina-4 é expressa na junção
neuromuscular.64
A aquaporina-4 também se expressa no timo, e a
timectomia tem sido implicada na patogênese da
neuromielite óptica em pacientes com miastenia
grave. O aumento do risco de ocorrer doença
autoimunitária após timectomia foi observado
em alguns estudos.65,66 Nos anos após timectomia,
43% dos pacientes desenvolvem positividade
de anticorpos antinucleares, 12,5% tem doença
autoimunitária adicional e mais de 60% tem pelo
menos uma expansão dentro do repertório das
células T CD8 e CD4.65 O timo tem mostrado ter
um papel na autotolerância, e o desenvolvimento
da neuromielite óptica após timectomia pode
representar uma quebra da autotolerância. 67
No entanto, a timectomia não é requisito para o
desenvolvimento da neuromielite óptica em casos
de miastenia grave.
Timoma e câncer tímico também foram
relatados no contexto da neuromielite óptica 68,69
e é possível que esta possa se desenvolver como
resposta paraneoplásica em alguns pacientes.64
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Outros autoanticorpos
Anticorpos contra outros receptores de acetilcolina
O receptor de acetilcolina muscarínico présináptico tipo M1 (RAChm M1) é expresso na
membrana pré-sináptica da junção neuromuscular,
em que pode modular a transmissão
neuromuscular. Anticorpos anti-RAChm M1 estão
presentes em pacientes com síndrome miastênica
de Eaton-Lambert (SMEL), mas também podem
ser detectados em quase 30% dos pacientes com
miastenia grave.70
Os receptores de acetilcolina neuronais também
podem ser alvo de autoanticorpos, embora
raramente em pacientes com miastenia grave.
Anticorpos contra a subunidade α7 do receptor de
acetilcolina nicotínico e neuronal são encontrados
em apenas 8% de pacientes com a miastenia, e
anticorpos contra a subunidade α3 são detectáveis
em menos de 5% dos pacientes miastênicos.71,72
A presença de anticorpos antirreceptores de
acetilcolina neuronal pode ser explicada por: (1)
as homologias estruturais e funcionais entre os
subtipos muscular e neuronal de receptores de
acetilcolina73 aumentam a possibilidade de que
alguns anticorpos antirreceptores musculares
de acetilcolina reajam de forma cruzada com
os receptores de acetilcolina neuronais; (2)
um timoma pode ser a causa da produção dos
anticorpos, uma vez que é conhecido por conter
transcrições para subunidades dos receptores
de acetilcolina neuronais; 74 (3) é possível que
os próprios antígenos neuronais originalmente
desencadeiem a resposta autoimune.25
Anticorpos contra receptores β-adrenérgicos
Anticorpos contra receptores β-adrenérgicos (β1 e
β2) existem em cerca de 20% a 30% dos pacientes
com miastenia grave, mas não em controles
saudáveis, 75,76 e células imunitárias (linfócitos
T e B) reativas aos receptores β-adrenérgicos
estão presentes em quase todos os enfermos
com a miastenia.77 Esses autoanticorpos também
foram encontrados em mais de 30% de assistidos
com cardiomiopatia dilatada idiopática. 78 A

prevalência de doença cardíaca clínica não
difere entre pacientes com miastenia grave e
anticorpos antirreceptor β-adrenérgico e pacientes
miastênicos sem anticorpos antirreceptor
β-adrenérgico. No entanto, os afetados de miastenia
grave com doença cardíaca têm concentrações
mais elevadas de anticorpos antirreceptor
β-adrenérgico do que os pacientes com a doença e
sem cardiopatias.76
Anticorpos contra citocinas
Em pacientes com miastenia grave, foi descrito
aumento do número de anticorpos contra várias
citocinas, tais como fator estimulador de colônias
de granulócitos e macrófagos, interferon-alfa
(IFN-α), interferon-ômega e interleucina 12 (IL12). Além disso, alguns dos anticorpos têm efeito
neutralizante sobre a respectiva citocina in vitro.
Os anticorpos anticitocinas não são específicos da
miastenia grave, e não existe correlação entre os
teores de anticorpos anticitocinas e a gravidade
clínica ou o título de anticorpo antirreceptores de
acetilcolina.79
Os anticorpos anticitocina estão intimamente
relacionados com o timoma, uma vez que títulos
elevados do anticorpo anti-IFN-α são encontrados
em mais de 70% dos pacientes com miastenia
grave timomatosa e do anticorpo anti-IL12 em
cerca de 50%. Também ocorrem em cerca de 30%
dos casos de timoma sem miastenia. Além do mais,
seus níveis aumentam quando o timoma recorre
e células do timoma produzem espontaneamente
anticorpos anticitocinas in vitro. Isso pode até
sugerir autoimunização direta no timoma contra as
citocinas. No entanto, não pode explicar o aumento
dos níveis de anticorpos anticitocina, detectados
em pacientes com miastenia grave de início tardio
sem timoma ou pacientes com infecções crônicas.80
Anticorpos contra proteínas do choque térmico
(PCT)
Na miastenia grave, anticorpos antiproteínas do
choque térmico estão presentes em até 80% dos
pacientes.81,82 Redução dos títulos desses anticorpos
e melhora clínica foram observadas em um grupo
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de pacientes com miastenia responsiva a terapia,
Assim, a mensuração desses anticorpos no soro de
paciente com a doença poderia refletir a eficácia do
tratamento e prever o prognóstico.82
No entanto, esses anticorpos não são específicos
para a miastenia grave, porque eles também
têm sido relatados em várias outras doenças
autoimunes, tais como lúpus,83 esclerose múltipla84
artrite reumatoide,85 e mesmo em cerca de 5% dos
controles saudáveis.81,85
Comentários finais
O uso diagnóstico de anticorpos depende da
sensibilidade e especificidade dos métodos de
detecção de anticorpos, os quais têm progredido
ao longo dos anos.27
Como não existe correlação estreita entre o título
de anticorpos antirreceptores de acetilcolina e
a gravidade da miastenia, muitos estudos têm
investigado se outros autoanticorpos também podem
estar envolvidos. Mesmo que a miastenia grave seja
protótipo de doença autoimune órgão-específica,
encontra-se acompanhada de vários autoanticorpos,
o que mostra o grau de heterogeneidade dessa doença.
O fato de muitos desses autoanticorpos também
estarem expressos em pacientes com outras doenças
autoimunes ou em indivíduos saudáveis levanta a
questão sobre por que razão tantos autoanticorpos
diferentes estão presentes no corpo humano.
Também se questiona se eles desempenham algum
papel patogênico na miastenia grave ou são apenas
espectadores.25
Anticorpos antirreceptores de acetilcolina e
antiquinase são, até agora, os mais reconhecidos
como patogênicos. Sem a detecção de um ou de
outro desses anticorpos, pode ser difícil fazer
diagnóstico clínico seguro de miastenia grave
adquirida autoimune. Os demais anticorpos têm
sido estudados com interesse, mas seu uso geral
na prática clínica ainda é incerto.27 Características
dos anticorpos antiproteína 4 relacionada com
o receptor da lipoproteína de baixa densidade e
anticortactina sugerem o envolvimento desses

anticorpos na patogênese da miastenia grave
duplamente seronegativa.28-31 Pacientes com essa
forma de miastenia - particularmente aqueles com
o início da doença quando criança ou quando idoso,
em que a miastenia é mais difícil de se distinguir
clinicamente de outras condições -, e pacientes
com a doença em fase muito grave, que necessitam
de diagnóstico e tratamento rápido e seguro, é mais
provável que se beneficiem dos novos métodos
de detecção de anticorpos se eles puderem ser
realizados de forma mais ampla.27
A detecção de anticorpos também é potencialmente
relevante no acompanhamento dos enfermos e
pode ajudar no sentido de favorecer uma melhor
compreensão dos mecanismos de ação dos novos
tratamentos da miastenia grave e, ainda, no futuro,
pode contribuir para as decisões de conduta e
tratamento.27
Finalmente, é importante lembrar que o
conhecimento do repertório de autoanticorpos
de pacientes com miastenia grave, evidenciado
até agora, foi limitado em estudos realizados
previamente. A sensibilidade de diversas técnicas
utilizadas para identificar os autoanticorpos
foi diferente e podem ocorrer variações
nos resultados publicados. Muitas técnicas
permaneceram limitadas pelo pequeno número de
proteínas purificadas disponíveis como fontes de
autoantígenos. No futuro, seria altamente desejável
que os estudos incluam maior número de pacientes
com miastenia grave e os dividam com base no
subtipo clínico da doença para obter informações
mais significantes e específicas. Além disso, o
desenvolvimento de novos métodos para efetuar,
em grande escala e alto rendimento, a análise de
autoanticorpos aumentará o conhecimento sobre
o conjunto de autoanticorpos na miastenia grave.
Outras investigações também devem considerar
a que subclasse de imunoglobulina os anticorpos
pertencem e se eles estão associados com outros
autoanticorpos ou com outras doenças autoimunes.
Por fim, seria útil para o estudo determinar
quando os autoanticorpos aparecem no curso
da doença e se ficam reduzidos após tratamento
imunossupressor.
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