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O gene do HLA-G apresenta diversas peculiaridades 
que o distinguem dos genes HLA de classe I. Sua 
singular estrutura molecular proporciona uma apre-

sentação antigênica restrita e permite a modulação de células 
do sistema imunitário (células NK e linfomononucleares), 
funcionando como uma molécula tolerogênica e imunossu-
pressora.1 Sua principal função fi siológica está na participação 
da tolerância entre as células maternas e fetais na interface 
placentária.2 O HLA-G está implicado na etiopatogenia de 
diversas doenças humanas, como infecções virais crônicas 
(HIV, citomegalovírus, hepatite C e hepatite B), rejeição a 
transplantes de órgãos sólidos (rim, coração), neoplasias e 
doenças autoimunes (artrite reumatoide, lúpus eritematoso 
sistêmico, esclerose sistêmica, esclerose múltipla e diabetes 
mellitus do tipo I).3 Nesta edição, Brenol CV et al.4 revisam 
o papel do HLA-G nas diversas doenças reumáticas autoimu-
nes (artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica, doença de 
Behçet, artrite idiopática juvenil, doença de Kawasaki, miopa-
tias infl amatórias e sarcoidose). Os autores delineiam um painel 
geral da estrutura molecular do HLA-G, suas principais funções 
e como o estudo do polimorfi smo dos alelos do HLA-G estão 
associados à ocorrência de doenças reumáticas autoimunes. 
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Sendo o HLA-G uma molécula imunossupressora e indutora 
de tolerância, aventa-se a possibilidade futura do seu uso no 
tratamento das doenças autoimunes, inclusive as reumáticas.5 
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