
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFANIE GOMES KLAVER 
 
 
 

DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES 
E ASPECTOS CLÍNICOS DE PACIENTES  

COM SÍNDROME DE HIPER IgM AUTOSSÔMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Imunologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do Título de Mestre em 
Ciências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2011 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

STEFANIE GOMES KLAVER 
 
 
 

DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES 
E ASPECTOS CLÍNICOS DE PACIENTES  

COM SÍNDROME DE HIPER IgM AUTOSSÔMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Imunologia do instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do Título de Mestre em 
Ciências. 

 
Área de concentração: Imunologia 

 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Condino Neto 
 

         Versão original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2011 



 

 

 

 

  



 

 

 

Dedico este trabalho... 

 

...Ao meu pai, Nanne, engajado em toda sua sabedoria, forneceu-me as principais 

ferramentas que alicerçaram minha caminhada: a educação e o caráter. 

 

...A minha mãe, Luzinete, que com ternura e garra impele-me a constante luta e 

superação das adversidades através da obstinação e da crença na veracidade de 

meus sonhos. 

 

...A minha irmã Leticia, com quem constantemente aprendo e valorizo a importância 

do amor em família. 

 

...Aos meus sogros, que com irreverência, carinho e compreensão, consolidaram a 

escadaria que elevou-me ao longo de minha trajetória pessoal e profissional. 

  

...Dedico, finalmente, a todos que, de alguma forma, contribuíram para que fosse 

possível a realização deste trabalho. 

  



 

 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

 
Ao meu amado Eduardo... 

 

 
... Por todo amor e compreensão. 

 

... Por toda a dedicação, paciência e incentivo, principalmente no final desta 

etapa tão importante de minha vida. 

 

... Pela companhia e carinho, que me faz ser uma pessoa completa e feliz. 

 

... E principalmente por acreditar em mim, acreditar que tudo é possível. 

 

Meu eterno agradecimento... Te amo! 

 
  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Prof. Dr. Antonio Condino Neto, orientador desta dissertação, por me instruir, 

orientar, por acreditar na minha capacidade, por dar a oportunidade de desenvolver 

este trabalho e principalmente por continuar me acompanhando nesta jornada, 

estimulando meu interesse pelo conhecimento e pela pesquisa. 

 

A Dra. Anne Durandy, por abrir as portas do seu laboratório e me propiciar a 

possibilidade de grande conhecimento profissional. Por ter acreditado no meu 

trabalho, por todo o seu empenho, sabedoria, compreensão e acima de tudo 

exigência. 

 

Aos meus queridos amigos... 

 

...Christina Arslanian e Silvana Lucchinni, pela amizade constante, carinho e por 

contribuírem com meu crescimento tanto pessoal quanto profissional. 

 

...Ao casal Angela e Paulo, pelos conselhos, por serem sempre companheiros e por 

alegrarem os meus dias, tornando-os melhores. 

 

...Aos amigos Edgar, Patrícia, Caru, Marília, Marina, Adriana, Walmir, Matheo, 

Otávio, Sara, Sandro e Danilo pela companhia, brincadeiras e principalmente pelos 

momentos maravilhosos que passamos juntos. 

 

...Aos grandes amigos e “irmãos” Marília, Raquel, Guilherme, Mariana e Kênia, pela 

inesquecível convivência, a qual guardo eterno carinho e muita saudade. 

 

...Aos que nunca estiveram ausentes, agradeço o tempo, apoio, amizade e o carinho 

que sempre me prestaram. 

 

A Dra. Beatriz Carvalho, Dra. Fabíola Scancetti, Dr. Elie Mansur, Dra. Janáira 

Fernandes, Dr. Pérsio Roxo e Dra. Simone Lima, pelo suporte na realização deste 

trabalho. 

 



 

 

 

Aos companheiros pós-graduandos, pelo apoio, companheirismo e amizade. 

 

Aos funcionários da secretaria do Departamento de Imunologia: Jotelma, Amarildo 

(in memorian), Amanda e Eni, pelo desempenho e dedicação em todos os 

momentos em que precisei. 

 

À FAPESP, pela Bolsa de Mestrado e Auxílio concedido a este trabalho (processos 

2006/57643-7 e 2008/55700-9). 

 

Em suma, dedico, a todos que indubitavelmente contribuíram das mais sublimes 

formas para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho. 

 
  

http://internet.aquila.fapesp.br/agilis/Processo.do?processo=2008557009&atual=1&inicio=1&cmd=1&ID_PAGINA=1&method=detalhar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, 

perder com classe e vencer com ousadia, pois o futuro pertence a  

quem se atreve... e a vida é muito para ser insignificante”. 

(Charles Chaplin)  

  



 

 

 

RESUMO 

 
Klaver SG. Defeitos genético-moleculares e aspectos clínicos de pacientes com síndrome 
de hiper igm autossômica. [tese (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo (Brasil): Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 
A síndrome de HIGM é uma imunodeficiência rara, caracterizada por níveis séricos normais 

ou elevados de IgM associados com baixos níveis de IgG, IgA e IgE. Neste estudo 

investigamos pacientes com HIGM autossômico recessivo. Selecionamos 15 pacientes com 

diagnóstico clínico sugestivo de AR-HIGM, 10 do sexo feminino, 05 do sexo masculino, onde 

onze são brasileiros, um é francês e três são turcos, com idades que variam de 2 a 40 anos. 

Todos os pacientes apresentam infecções recorrentes: 100% pneumonias, 80% otites 

médias agudas, 53% sinusites, 46% amigdalites, 40% diarréias  26% infecções urinárias, 

20% estomatites, uma apresentou micobacteriose cutânea. Em 20% dos pacientes houve 

infecções por patógenos oportunistas (Mycobacterium marinum, Toxoplasma gondii, 

Varicela-zoster, Pseudomonas aeroginosa, levedura e Mycobacte-rium tuberculosis). No 

momento do diagnóstico a média da concentração plasmática da IgG foi de 107,95 mg/dL 

(mínimo não detectado e máximo de 470), IgA foi 18,81 mg/dL (mínimo não detectado e 

máximo de 39) e a IgM foi 487,51 mg/dL (mínima de 34,1 e máxima de 1025). Pacientes do 

sexo masculino foram triados para deficiência do ligante do CD40. Investigamos também a 

porcentagem de células CD3+CD4+, CD3+ CD8+ e CD19+CD40+ nos 11 pacientes brasileiros, 

por citometria de fluxo. Esta é uma técnica de triagem para deficiência de CD40, onde 

conseguimos identificar dois dos 15 pacientes estudados com expressão relativamente 

baixa da molécula CD40. Para realizar o diagnóstico genético nos pacientes brasileiros, 

verificamos a expressão dos genes AICDA, UNG e CD40 por Real Time-PCR e RT-PCR, e 

confirmamos estes dados com sequenciamento genético. Como resultado do 

sequenciamento, encontramos dois tipos de mutações em 4 pacientes não consanguíneos. 

No gene AICDA encontramos as seguintes mutações: Pacientes EJ e GF, mutação 

missense na base 260 do cDNA, substituição essa que acarreta na mudança de um 

aminoácido (c.260G>C; p. Cys87Ser). Pacientes DA e RC apresentam defeito de splice, 

acarretando na deleção total do exon 4 do gene AICDA 

(c.426_543delGATTATTTTTACTGCTGGAATACTTTTGTAGAAAACCACGAAAGAACTTTCA

AAGCCTGGGAAGGGCTGCATGAAAATTCAGTTCGTCTCTCCAGACAGCTTCGGCGCATCC

TTTT). Os pacientes estrangeiros foram previamente estudados para os genes AICDA, UNG 

e CD40, e nenhuma alteração foi encontrada. Neste caso, estudamos o gene INO80, e 

encontramos nos exons 04 (g.24012 G>A) e 26 (g.99976 G>T) do gene INO80, duas 

mutações missense em heterozigose no DNAg do paciente OD. Uma vez que estes defeitos 

genético-moleculares resultam em características clínicas similares, o estudo molecular e 

genético é importante para a realização do diagnóstico diferencial, estratégia terapêutica e 

prognóstico dos casos. Por sua vez, o avanço do conhecimento sobre a fisiopatologia deste 

grupo de doenças permitiu redefinir a classificação e o entendimento de novos mecanismos 

imunopatológicos em humanos, além de identificar um novo grupo de patógenos 

causadores de morbidade em tais pacientes, como por exemplo, micobactérias.  

 

Palavras-chave: Hiper IgM Autossômica. Imunodeficiência primária. AICDA. UNG. 
Molécula CD40. INO80. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Klaver SG. Molecular-genetic defects and clinical spectrum of autosomal hyper IgM 
syndrome in Brazilian patients. [Masters thesis (Immunology)]. São Paulo (Brazil): Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 
HIGM syndrome is a rare immunodeficiency characterized by high or normal levels of serum 

IgM associated with low levels of IgG, IgA and IgE. In this study we investigated AR-HIGM 

cases. We selected 15 patients with clinical diagnosis suggestive of AR-HIGM, 10 females, 

05 males, where 11 are Brazilian, one is French and three are Turkish, with ages ranging 

from 2 to 40 years. All patients had recurrent infections: 100% pneumonia, 80% acute otitis 

media, 53% sinusitis, 46% tonsillitis, 40% recurrent diarrhea, 26% urinary tract infections, 

20% stomatitis, and one patient presented a cutaneous mycobacteriosis. 20% of the patients 

had opportunistic infections: Mycobacterium marinum, Toxoplasma gondii, varicella-zoster 

virus, Pseudomonas aeruginosa, fungus, and Mycobacterium tuberculosis. At diagnosis, the 

mean plasma concentration of IgG was 107.95 mg / dL (minimum not detected and 

maximum of 470), IgA was 18.81 mg / dL (minimum not detected and maximum of 39) and 

IgM was 487 mg/dL (34.1 Minimum and maximum of 1025). Male patients were screened for 

CD40 ligand deficiency. We also examined the percentage of CD3+ CD4+, CD3+ CD8+ and 

CD19+ CD40+ patients in 11 Brazilian patients by flow cytometry. This is a technique for 

screening for CD40 deficiency, where we could identify two out of 15 patients with a relatively 

low percentage of the CD40 molecule. To perform the genetic diagnosis in Brazilian patients, 

we investigated gene expression of AICDA, UNG and CD40 genes by Real Time-PCR and 

RT-PCR, and confirmed these data with genome sequencing. As a result, we found two 

types of mutations in 4 diferent patients with no consanguinity. We found in AICDA gene the 

following mutations: Patients EJ and GF missense mutation in base 260 in cDNA, which 

results in a change of aminoacid (c.260G> C; Cys87Ser p.). Patients DA and RC showed a 

splice defect, resulting in a complete deletion of exon 4 in AICDA gene (c.426_543delGATT 

ATTTTTACTGCTGGAATACTTTTGTAGAAAACCACGAAAGAACTTTCAAAGCCTGGGAAGG

GCTGCATGAAAATTCAGTTCGTCTCTCCAGACAGCTTCGGCGCATCCTTTT). All other 

patients were sequenced for AICDA, UNG and CD40 genes, and no changes were found. In 

this case, we studied the INO80 gene, and we found in exons 04 (g.24012 G> A) and 26 

(g.99976 G> T) INO80 gene, two heterozygous missense mutations in DNAg of patient OD. 

Since these molecular genetic defects result in similar clinical features, molecular and 

genetic studies are important for the differential diagnosis, therapeutic strategy and 

prognosis of the cases. In turn, the advancement of knowledge about the pathophysiology of 

this disease group, allowed to redefine the classification of new immunopathological 

mechanisms in humans and identify a new group of pathogens causing morbidity in these 

patients, such as mycobacteria. 

 

Keywords: Autosomal Hyper IgM Syndrome. Primary Immunodeficiency. AICDA. 
UNG. Molecule CD40. INO80.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Imunidade humoral dependente de linfócitos T  

 

Após seu amadurecimento na medula óssea, os linfócitos B virgens, migram 

para os órgãos linfóides periféricos, onde produzem anticorpos de diferentes classes 

de forma timo-dependente (TD) ou timo-independente (TI) (Liu et al., 1989; Berek et 

al., 1991; Kuppers et al., 1993; Rajewsky et al., 1996; Jabara et al., 2001). 

A interação CD40-CD40L auxilia a expansão clonal dos linfócitos B, inibindo 

sua apoptose nos centros germinativos (Holder et al., 1992; Stavnezer, 1996; 

Snapper et al., 1997), aumentando a expressão das moléculas de adesão (Barret et 

al., 1991; Stout e Suttles, 1996) e de moléculas co-estimuladoras CD80 (B7-1) e 

CD86 (B7-2).  

Quando os linfócitos T auxiliares CD4+ ativados se ligam aos linfócitos B, a 

interação CD40L-CD40 induz a associação de proteínas citosólicas denominadas 

fatores associados ao receptor de TNF (TRAFs), ao domínio citoplasmático do CD40 

(Hu et al., 1994). Os TRAFs recrutados para o CD40 iniciam cascatas enzimáticas 

que resultam na translocação do fator nuclear κB (NF-κB) para o núcleo do linfócito 

B. O NF-κB está presente no citoplasma do linfócito associado aos inibidores do κB 

(IκBs), que bloqueiam a entrada do NF-κB no núcleo. Após a ativação celular ocorre 

a fosforilação dos IκBs, por um complexo enzimático conhecido como IκB cinases 

(IKK), que possui uma subunidade reguladora conhecida como inibidor do κB cinase 

γ (IKK- γ) ou modulador essencial do fator nuclear κB (NEMO) (Israel et al., 2000).  

Em seguida ocorre a ubiquitinação dos IκBs e consequente degradação desses 

inibidores no proteassomo, permitindo a translocação do NF-κB para o núcleo do 

linfócito B (Berberich et al., 1994; Ghosh et al., 1994; Maniatis et al., 1999). Esses 

eventos resultam na ativação dos linfócitos B, que se proliferam e formam os centros 

germinativos (GC). Nesta região as células B sofrem “Switch” de classes (CSR) onde 

múltiplos genes da região variável (V) recombinam-se com os seguimentos J e D; e 

hipermutações somáticas (SHM), que correspondem a mutações pontuais ao longo 

de toda região variável da cadeia leve e pesada de imunoglobulinas (Durandy et al., 

2005).  
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Nas respostas primárias de anticorpos os produtos codificados pelos 

segmentos VDJ, são reunidos à cadeia pesada μ, codificada pelo segmento Cμ, 

para a síntese da IgM. O segmento Cμ é ativado por um promotor localizado após os 

segmentos VDJ, denominado Eμ. Durante a troca de classe de imunoglobulinas, o 

segmento Cμ e o Cδ são deletados e o linfócito B passa a expressar diferentes 

segmentos (Cγ, Cα ou Cε) que codificam regiões constantes das cadeias pesadas 

das imunoglobulinas IgG, IgA ou IgE, respectivamente (Honjo et al., 2000; Manis et 

al., 2002). Cada segmento constante é precedido por sequências de DNA 

especializadas, denominadas regiões de “switch” (S). Após a ativação do linfócito B 

pela interação CD40-CD40L e por citocinas, a sequência de DNA localizada entre 

duas diferentes regiões S é deletada e os segmentos VDJ são justapostos a um dos 

diferentes genes C (Rothman et al., 1989; Stavnezer, 2000) efetivando a troca de 

classe da imunoglobulina. Ao final deste processo, é produzida uma imunoglobulina 

com diferente região constante da cadeia pesada, porém com os mesmos 

segmentos VDJ. SHM introduz mutações missense e muito raramente deleções ou 

inserções dentro das regiões V das imunoglobulinas, levando a expressão de BCR 

com alta afinidade pelos antígenos. O processo de SHM ocorre também em três 

etapas; com início da transcrição do DNA alvo seguido de clivagem do DNA e reparo 

do DNA que sofreu SHM (FIGURA 1) (Durandy et al., 2005). 

Durante a CSR e SHM as enzimas Citidina desaminase induzida por ativação 

(AID) e a Uracil-DNA Glycosylase (UNG) são cruciais para a realização destes 

processos (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). Embora seja desconhecido o 

processo através do qual a AID e a UNG medeiam CSR e SHM (Durandy et al., 

2005), defeitos na síntese destas proteínas trazem prejuízo para a CSR e SHM 

(Revy et al., 2000). A expressão da AID é limitada aos centros germinativos, e induz 

a ativação das células B in vitro na presença de LPS ou CD40L solúvel em 

combinação com a interleucina 4 (IL-4) (Revy et al., 2000). Embora o mecanismo de 

CSR e mutações somáticas não sejam bem compreendidos (Revy et al., 2000), 

eventuais falhas no CSR em células B deficientes de AID e de UNG parecem ocorrer 

antes da clivagem da região S (Imai et al., 2003b). 
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FIGURA 1. Troca de classe das Imunoglobulinas. (A) Nas respostas primárias de 
linfócitos B os produtos codificados pelos segmentos gênicos VDJ são ligados ao 
gene Cμ para que ocorra a síntese da IgM. A transcrição desta região inicia-se 
após ativação do promotor denominado Eμ. Após a ativação do linfócito B o DNA 
entre duas diferentes regiões S é deletado e os segmentos VDJ são justapostos 
com um dos diferentes gene C. Este evento de recombinação é mediado pela AID 
e pela UNG. Ao final deste processo uma imunoglobulina com diferente região 
constante da cadeia pesada, porém com os mesmos segmentos VDJ é produzida.  
O papel da AID e da UNG na troca de classe de imunoglobulina está representado 
ao final da figura. C, citosina, G, guanina, U, uracila; AID, Citidina desaminase 
induzida pela ativação; UNG, Uracil-DNA glicosilase; Regiões S, regiões de 
“switch” (S) 
Fonte: Adaptado de Edry e Melamed 2007; Notarangelo et al., 2006. 
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A importância da interação CD40-CD40L para a troca de classe de 

imunoglobulina foi definitivamente determinada, quando estudiosos demonstraram 

que mutações no gene CD40L (CD40LG) são responsáveis por falhas na troca de 

classe do isótipo de IgM para os demais isótipos IgG, IgA e IgE (Aruffo et al., 1993; 

Korthauer et al., 1993; Di Santo et al., 1993; Allen et al., 1993; Fuleihan et al., 1993). 

A troca de classe das imunoglobulinas também pode ocorrer na ausência da 

interação CD40L-CD40 e de centro germinativo. Quantidades significativas de IgA e 

IgE estão presentes no soro de alguns pacientes deficientes de CD40L, AID, UNG e 

CD40 (Life et al., 1994) e alguns mecanismos que geram a troca de classes T 

independentes já foram determinados. Glicoproteínas virais e polissacarídeos 

bacterianos podem estimular os linfócitos B a produzirem IgG e IgA na ausência de 

CD40L (Mond et al., 1995; Vos et al., 2000; Szomolanyi et al., 2001).  

 Na zona marginal (MZ) do baço ou na lâmina própria intestinal, o estimulador 

do linfócito B (BlyS), expresso na superfície dos linfócitos B e o fator de ativação de 

célula B (BAFF), expresso na superfície das células dendríticas ativadas, interagem, 

resultando na troca de classe de anticorpos T-independentes (Litinskiy et al., 2002).  

 A proteína ligante do C4b (C4PB), um componente regulatório da via clássica 

do complemento, pode ligar-se diretamente ao domínio extracelular do CD40 nos 

linfócitos B humanos num sítio que difere do CD40L (Brodeur et al., 2003) e induzir a 

proliferação dos linfócitos B, a expressão das moléculas co-estimulatórias B7 e em 

sinergismo com a IL-4 induzir a troca de classe de IgM para IgE. Além disso, foi 

demonstrado que o C4PB colocaliza-se com os linfócitos B nas amígdalas humanas. 

Estes dados são muito interessantes, pois sugerem uma nova interface entre o 

sistema complemento e ativação dos linfócitos B.  

 

1.2  Imunodeficiências primárias 

 

As imunodeficiências são o resultado da ausência e/ou deficiência de 

moléculas e/ou células que compõem o sistema imune, podendo envolver elementos 

da imunidade inata como os fagócitos mononucleares, polimorfonucleares, células 

NK e proteínas do sistema complemento, ou da imunidade específica, como os 

linfócitos T e B. 
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Quanto a sua origem, as imunodeficiências podem ser classificadas em 

congênitas ou primárias e adquiridas ou secundárias (Rosen et al., 1995), podendo 

levar ao surgimento de infecções e, com menos frequência, desenvolvimento de 

tumores, enfermidades autoimunes, alergias e alterações endócrinas e 

neuropsiquiátricas (Mueller e Pizzo, 1995). 

As imunodeficiências primárias são defeitos gênicos que frequentemente se 

manifestam até os sete anos de idade, mas que algumas vezes podem ser 

detectadas somente na vida adulta. A incidência geral estimada do conjunto de 

imunodeficiências primárias é de 1:2000 nascidos vivos (Bonilla et al., 2005).  

A classificação tradicional de IDs é baseada em quatro categorias (linfócito T, 

linfócito B, fagócitos e deficiência do complemento) (Fischer, 2011). Em resumo, 

pacientes com deficiências no linfócito B e complemento têm propensão a ter 

infecções bacterianas extracelulares, e pacientes com defeitos no linfócito T estão 

propensos a infecções bacterianas intracelulares, virais, parasitárias e fúngicas. 

Defeitos no sistema fagocitário levam principalmente a infecções bacterianas ou 

fúngicas em áreas de barreira. Todas as imunodeficiências conhecidas foram 

classificadas de acordo com os componentes do sistema imunológico afetado 

(FIGURA 2). 

O estudo destas imunodeficiências muito contribuiu para a compreensão 

sobre o funcionamento do sistema imunológico. Mais de 120 genes foram 

identificados, cujas anormalidades são responsáveis por mais de 150 diferentes 

tipos de IDP (Hong et al., 1990; Buckley et al., 1992; Iseki e Heiner et al., 1993; 

Conley et al.,1999; Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005; Geha et al., 2007), sendo 

observado que as imunodeficiências primárias atingem taxas de 1 para cada 10.000 

a 100.000 nascidos vivos (Rosen et al., 1995; Conley et al., 1999). A complexidade 

da genética, defeitos imunológicos, e as características clínicas das IDP levou a 

necessidade de uma classificação, com o objetivo final de facilitar seu diagnóstico e 

tratamento.  

 

 

 

 

 
A)                                                                    B) 
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FIGURA 2. Classificação das Imunodeficiências de acordo com os componentes do 
Sistema Imunológico. A) Distribuição das doenças de acordo com as classes. 

B) Classificação de acordo com as mutações (IDbases). 1- Defeito na função 
fagocítica; 2- Deficiência na produção de anticorpos; 3- Imunodeficiência 
combinada (linfócito T e linfócito B); 4- Outras imunodeficiências bem definidas; 5-
Deficiência do sistema regulatório; 6-Defeitos no sistema imuno inato 
(receptores e componentes de sinalização); 7- Defeitos da via clássica do 
complemento; 8- Deficiência no sistema de quebra do DNA; 9- Defeitos da via 
alternativa do complemento; 10- Defeitos relacionados a apoptose; 11- Síndrome 
da febre periódica. 

    Fonte: Adaptado de Piirila et al., 2006. 

 

Um estudo realizado pelo grupo latino americano de imunodeficiências 

primárias (LAGID), relatou que dos 3321 pacientes com IDP registrados na América 

Latina, 53,2% estão associadas com deficiência de anticorpos, sendo a deficiência 

de IgA como mais predominante. 22,6% apresentaram outras imunodeficiências 

primárias bem definidas, 9,5% apresentaram imunodeficiência combinada 

(envolvendo células B e T), 8,6% defeitos congênitos, 3,3% alteração do sistema 

imunológico e 2,8% deficiência do complemento (Zelasko et al., 1998; Leiva et al., 

2007; Condino-Neto et al., 2010).  

Já um estudo realizado pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Brasil), mostrou que num período de 15 

anos (1981-1996), 166 casos de doença de imunodeficiência primária (PID) foram 

registrados. As IDP foram diagnosticadas de acordo com critérios da Organização 

Mundial da Saúde e as crianças que foram incluídas no presente estudo passaram 

por um diagnóstico rigoroso de imunodeficiência primária. As seguintes frequências 

foram observadas: defeitos predominantemente humorais (60,8%), defeitos de 
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células T (4,9%), imunodeficiência combinada (9,6%), distúrbios de fagócitos 

(18,7%) e deficiências do complemento (6%).  Deficiência de IgA foi o distúrbio mais 

frequente (60 casos), seguido por hipogamaglobulinemia transitória (14 casos), 

doença granulomatosa crônica (14 casos), e agamaglobulinemia ligada ao X (9 

casos). Sintomas alérgicos ocorreram em 41% dos casos. Durante o período de 

observação, 23 crianças (13,8%) morreram, principalmente de infecções de 

repetição.  (Grumach et al., 1997). 

 

1.3 Síndrome de Hiper IgM 

 

É uma imunodeficiência primária, rara, caracterizada por níveis séricos 

normais ou elevados de IgM associados com baixos níveis séricos de IgG, IgA e IgE. 

Pacientes com HIGM apresentam defeito na troca de isótipo de cadeia pesada das 

imunoglobulinas e defeito na hipermutação somática dos genes, o que resulta num 

defeito na produção de anticorpos com alta afinidade para o antígeno (Berek et al., 

1991; Kuppers et al., 1993; Liu et al., 1989; Rajewsky, 1996; Quartier et al., 2004; 

Lee et al., 2005). Esta pode ser causada por mutações no gene CD40L (Aruffo et al., 

1993; Korthauer et al., 1993; Di Santo et al., 1993; Allen et al., 1993; Fuleihan et al., 

1993), no gene AICDA (Muramatsu et al., 2000; Revy et al., 2000), no gene CD40 

(Ferrari et al., 2001), no gene UNG (Imai et al., 2003), e no gene NEMO (Jain et al., 

2001) e no inibidor do ĸB-α (IĸBα) (Courtois et al., 2003). Porcentagem das 

mutações que acometem os genes causadores de HIGM, descritos na literatura 

estão demonstrados na TABELA 1. 
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TABELA 1 - Porcentagem das mutações que causa defeito nas moléculas envolvidas no 
“Switch” de classes de imunoglobulinas. 

 

Imunodeficiência Primária  

 Mutações 

Missense Nonsense Deleção Inserção 
Sítio de 

Splice 
Outra (%) 

CD40L 
Síndrome de 
Hiper IgM ligada 
ao X (XHIM) 

XL 78 61 40 26 43 2 59,2% 

IKBKG Deficiência no 
NEMO 

XL 28 7 29 17 5 0 20% 

AICDA 
Síndrome de 
Hiper IgM não 
ligada ao X 

AR 51 18 6 1 4 0 18,8% 

CD40 Deficiência na 
molécula CD40 

AR 3 0 0 0 1 0 <1% 

UNG Deficiência na 
enzima UNG  

AR 2 0 2 0 0 0 <1% 

AICDA, Citidina desaminase induzida por ativação; UNG, Uracil-DNA glicosilase;  NEMO, 
modulador essencial do fator nuclear ĸB; XL, ligada ao X; AR, autossômico recessivo. 
Fonte: Extraído de Immunodeficiency mutation databases, 2006.  

 

Esta síndrome foi inicialmente descrita por Burtin e por Rosen e 

colaboradores em 1961, sendo mais comumente observada em indivíduos do sexo 

masculino, na forma de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X (Krantman 

et al., 1980; Notarangelo et al., 1991). A ocorrência dessa desordem em pacientes 

do sexo feminino, em irmãos e irmãs afetados sem uma história de doença em 

gerações passadas sugeriu a existência de um padrão de herança autossômica 

(Stiehm e Fudenberg, 1966; Pascual-Salcedo et al., 1983). Pacientes portadores de 

HIGM são propensos a infecções bacterianas do trato respiratório e digestivo, e sua 

incidência estimada em 1/500.000 nascimentos (Durandy et al., 2005). 

 

1.4 Defeitos genético-moleculares 

 

Até o momento foram identificados cinco defeitos moleculares associados à 

HIGM (FIGURA 3). A HIGM1 é uma desordem ligada ao cromossomo X causada por 

mutações no gene que codifica a molécula CD40 ligante (CD154, CD40L ou TNFSF 

5) (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005) sendo observada em 59,2% dos pacientes 

com HIGM (Cooper et al., 2003). A HIGM2 é causada por mutações no gene AICDA 

e abrange 18,8% dos pacientes (Revy et al., 2000). Menos de 1% dos pacientes 
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apresentam mutações no gene TNFRSF5 que codifica a molécula CD40, sendo este 

defeito responsável pela HIGM3, imunológica e clinicamente indistinguível da HIGM1 

(Ferrari et al., 2001). Menos de 1% dos pacientes que possuem defeitos durante o 

CSR sem falhas na SHM são classificados como HIGM4 (Etzzioni e Ochs, 2004). 

Deficiências de UNG têm sido excluídas em todos esses pacientes através do 

sequenciamento genético e também não foram encontradas mutações no gene da 

AID.  Portanto, pode-se sugerir que fatores importantes não definidos, envolvidos no 

processo de CSR, sejam encontrados nos pacientes com HIGM4 (Imai et al., 2003a). 

Na HIGM4 ocorre hiperplasia dos tecidos linfóides sem formação de centro 

germinativo (Lougaris et al., 2005). Os pacientes apresentam infecções piogênicas 

recidivantes, diminuição do número de células B de memória CD27+, níveis normais 

ou elevados de IgM e baixos ou ausentes de IgG, IgA e IgE (Cunninghan-Rundles e 

Ponda, 2005). Estes indivíduos não sofrem infecções oportunistas, indicando que o 

compartimento de células T não é afetado. A hiperplasia dos órgãos linfóides é mais 

frequente na HIGM4 do que na HIGM2. Semelhantes a HIGM2, citopenias são 

encontradas em um quarto dos pacientes. A proliferação das células B ocorre 

normalmente após a ativação com LPS em conjunto com IL-4. Entretanto a CSR in 

vitro para IgE e IgG é defeituosa nos pacientes com HIGM2 (Cunninghan-Rundles e 

Ponda, 2005). Também são observadas nestes pacientes infecções do trato 

intestinal, sepse, linfadenite e osteomelite (Imai et al., 2003a). Defeitos na UNG são 

observados em menos de 5% dos pacientes com HIGM4 (Etzioni e Ochs, 2004). 

Cerca de 1 a 2% dos pacientes com HIGM (Etzioni e Ochs, 2004) apresentam 

uma enfermidade ligada ao X associada à displasia ectodérmica anidrótica, causada 

por mutações missense no gene que codifica o modulador essencial de NF-ĸB 

(NEMO ou IKKG). Sem o NF-ĸB a troca de isótipo de cadeia pesada de 

imunoglobulinas e a ativação das células B ficam prejudicadas. Infecções 

bacterianas recorrentes ocorrem precocemente na infância, infecções oportunistas 

são menos comuns (Simonte e Cunninghan-Rundles, 2003), mas o fenótipo clínico é 

notavelmente heterogêneo. Em alguns pacientes esta falha implica na presença de 

dentes incisivos cônicos e hipodontia, ao passo outros desenvolvem osteopetrose e 

linfoedema. As abrangências das infecções e dos defeitos na produção de 

anticorpos são similarmente diversas. O fato do NF-ĸB ser encontrado no citoplasma 

de várias células, indica que defeitos nesta molécula podem afetar vários outros 

tecidos (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). 
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FIGURA 3. Representação esquemática da interação do CD40 e CD40L e dos defeitos 
moleculares na síndrome de HIGM. Células TCD4+ ativadas expressando o 
CD40L interagem, nos linfonodos, com células B expressando o CD40 e 
secretam interleucinas (IL’s) que são reconhecidas pelos seus respectivos 
receptores (IL-R). Estes sinais ativam a via de sinalização do NFκB e resulta na 
expressão de AID e UNG.  Mutações que afetam a ativação da célula B mediada 
pelo CD40 resultam nas várias formas de HIGM.  MHC II, Complexo principal de 
histocompatibilidade classe II; TCR, Receptor da célula T; CD40L-ID , 
Imunodeficiência ligada ao X causada por defeitos no CD40L; CD40-ID, 
imunodeficiência causada por defeitos no CD40; XL-EDA-ID, imunodeficiência 
ligada ao X associada à displasia ectodérmica; AID-ID, imunodeficiência 
causada por deficiência de AID; UNG-ID, imunodeficiência causada por 
deficiência de UNG. 

 Fonte: Adaptado de Durandy et al., 2006. 

 

Defeitos no gene NFKBIA que codifica IĸBα, um inibidor do NF-ĸB, também 

são responsáveis por outra forma de HIGM, fenotipicamente similar ao observado 

em pacientes com defeitos no NEMO. Esta mutação impede a fosforilação do IĸBα e 

a ativação do NF-ĸB. Diferentemente da deficiência de NF-ĸB, este fenótipo está 

associado a uma deficiência de células T, falta de resposta ao CD3 in vitro e 

ausência de células T de memória (Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). 
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Apesar de não haverem estudos com pacientes com deficiência no complexo 

INO80, sabemos que estes pacientes apresentam um fenótipo clínico de HIGM com 

perfil autossômico recessivo. 

A administração regular de imunoglobulinas endovenosas (400-600 mg / Kg / 

mês) é a mais importante forma de tratamento, reduz significativamente a gravidade 

e a frequência das infecções, e diminui ou normaliza os níveis de IgM, 

particularmente se o tratamento for iniciado precocemente (Levy et al., 1997; 

Tamizawa et al., 2004). O transplante de células tronco hematopoiéticas (HSCT) tem 

sido proposto e aplicado com sucesso nos pacientes com mutações no CD40L 

(Tamizawa et al., 2004).  

Considerando a heterogeneidade clínica e genética dos pacientes portadores 

da HIGM, o estudo molecular e genético é extremamente importante para a 

definição do diagnóstico diferencial, delineamento terapêutico, aconselhamento 

genético e prognóstico dos casos. O diagnóstico molecular, ainda no início da vida 

dos pacientes com HIGM é de fundamental importância para o adequado tratamento 

dos portadores desta síndrome, diminuindo a taxa de mortalidade e melhorando sua 

qualidade de vida (Erdos et al., 2008). Além disso, a identificação de mecanismos 

genético-moleculares defeituosos contribui para o entendimento da resposta imune 

humana e sua suscetibilidade a infecções. 

 

1.5  Molécula CD40L  

 

 A molécula CD40L é uma glicoproteína de membrana expressa na forma de 

um homotrímero composto por 261 aminoácidos, que atua na indução e ativação 

dos linfócitos T. Ela possui uma cauda citoplasmática curta e uma grande porção 

extracelular, e pertence à família dos receptores TNF. Seu gene possui 05 exons, 

sendo codifica no cromossomo Xq26.3 (Notarangelo et al., 1996). Na porção 

extracelular do CD40L encontra-se a porção homóloga ao TNF que interage como 

receptor. Esta região é parte codificada pelo exon 4 e todo o exon 5, e corresponde 

a região que mais sofre mutações (65%) (Luttges et al., 2004). As células B são 

intrinsecamente normais, visto que elas podem sofrer CSR in vitro sobre ativação 

através de CD40L solúvel e citocinas (Durandy et al., 2005).    



29 
 

 

 Pacientes com deficiência de CD40L são propensos a infecções piogênicas 

(Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005) e oportunistas por Pneumocystis carinii, 

Cryptosporidium e Toxoplasma gondii, indicando um defeito na imunidade celular 

que pode ser tratado com transplante de medula óssea (Durandy et al., 2005). Esta 

é uma notável diferença com as síndromes de HIGM causadas pela AID e UNG, que 

são codificadas por dois genes que são seletivamente expressos em células B nos 

centros germinativos. Como essas proteínas especificamente agem na CSR e SHM, 

não afetam a resposta imune celular (Muramatsu et al., 2000; Di Noia e Newburger, 

2002). Mas nos pacientes com mutações na AID ou UNG são observadas infecções 

por bactérias encapsuladas, mas não por patógenos oportunistas (Lougaris et al., 

2005).  

 A maior porcentagem das mutações encontradas na molécula CD40L é 

missense (39,5%) seguidas de mutações nonsense (18,6%), deleções (deleção 

frameshift, 12,8%) e inserções (inserção frameshift,10,5%) (Notarangelo et al., 

1996).  

Recentemente, estudos realizados em pacientes brasileiros deficientes de 

CD40L, realizado em nosso laboratório revelou seis mutações, sendo elas, um 

defeito de splicing levando a deleção do exon 3 (r.345_402del do gene CD40L 

(CD40LG), uma nova substituição missense g.11856 G>C (c.476 G>C, pW140C), 

uma substituição nonsense g.11855 G>A (c.475G>A, p. W140X), e três deleções g. 

3074_3077delTAGA, levando a alteração no processamento do RNA. Também foi 

observada uma redução significativa nos níveis de expressão de CD40L na 

superfície de linfócitos CD3+ e CD4+ dos pacientes. A análise dos linfócitos T por 

microscopia confocal revelou que as células dos homozigotos com expressão 

residual do CD40L em sua superfície também apresentam redução na densidade da 

expressão da molécula CD3, sugerindo a necessidade da integridade molecular do 

CD40L para a expressão normal do CD3. 

 

1.6  Molécula CD40 

 

O receptor de membrana CD40 foi inicialmente descrito como um antígeno 

expresso em carcinomas de bexiga humana (Koho et al., 1984), mais tarde, foi 

demonstrado que o CD40 era expresso nas células B no inÍcio da diferenciação, 
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parando de ser expresso quando o linfócito B atingia o estagio de células totalmente 

diferenciadas. Inicialmente era considerado um marcador de célula B especifico,  

hoje se sabe que é expresso também em monócitos/macrófagos, células 

dendríticas, células endoteliais, células musculares, fibroblastos e células epiteliais 

(van Kooten et al., 1997; Tan et al., 2002; Hakkarainen et al., 2003). O CD40 é uma 

glicoproteína transmembranica tipo I, composta por 277 aminoácidos e é classificada 

como pertencente à superfamília dos receptores de necrose tumoral (TNF) (van 

Kooten at al., 2000; Schonbeck et al., 2001; Banchereau  et al., 2000). 

Seu gene possui 09 exons e está localizado no cromossomo 20q12 (Lafage-

Pochitaloff et al., 1994).  A deficiência do CD40 leva a uma herança autossômica 

recessiva da HIGM (Ferrari et al., 2001) que é imunológica e  clinicamente 

indistinguível da forma ligada ao X, que é causada por uma mutação no gene 

CD40LG. 

Atualmente, existem 4 mutações descritas no gene CD40, sendo 3 mutações 

missense e 1 defeito de splicing (Kutukculer et al., 2003; Ferrari et al., 2001). 

 

1.7  Citidina Desaminase Induzida por Ativação (AID) 

 

Há mais de 50 anos atrás Frank MacFarlane Burnet, sem provas 

experimentais formulou a hipótese de que haveria um processo de randomização 

que teria como consequência a alteração e variação da imunoglobulina (Burnet et 

al., 1976). A primeira evidência experimental mostrou de fato que a imunização 

altera a sequência de aminoácido, alterando a cadeia leve da imunoglobulina 

(Weigert et al., 1970; Crews et al., 1981; Selsing et al., 1981) . Meia década depois, 

após o avanço da tecnologia, ficou demonstrado que, além da mutação, ocorrem 

eventos de rearranjo de genes somáticos e assim se começou a pesquisa sobre a 

diversificação do gene da imunoglobulina (Neuberger et al., 2008). 

A AID é um membro da família das RNA-editing desaminases que contêm 

proteínas capazes de criar novos produtos funcionais a partir do RNAm pela 

substituição de bases nitrogenadas (Simpson e Thiemann, 1995). É codificada pelo 

gene AICDA, e aparece como elemento chave controlando os passos requeridos 

para a diferenciação terminal das células B. O gene AICDA contém 198 

aminoácidos, está localizado no cromossomo 12q13 e possui 5 exons e regiões de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12584544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11675497
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íntrons adjacentes. Foram identificados 10 tipos de mutações diferentes em genes 

de 18 pacientes em 12 famílias. Essas mutações são substituições de aminoácidos, 

geração de códons de parada e deleção. Em outro grupo de pacientes estudados, a 

maioria desta era homozigota e apontavam mutações dentro do exon 2, 3, 4 ou 5 

(Kasahara et al., 2003). Mutações na sequência codificadora deste gene são 

responsáveis pela síndrome de HIGM2 (Revy et al., 2000) que é uma herança 

autossômica recessiva, contudo, uma forma autossômica dominante tem sido 

observada em alguns pacientes (Kasahara et al., 2003). 

Estruturalmente essa proteína contém uma região ativa de desaminação da 

citidina, sequência conservada em toda a grande família das citidina desaminases 

(Muramatsu et al., 1999). Uma segunda região de sinal de localização nuclear (NLS) 

e outra terceira de sinal de exportação nuclear (NES) são observadas 

respectivamente nas partes N-terminal e C-terminal da molécula (Ito et al., 2004). A 

quarta e última parte da AID é semelhante ao domínio da proteína APOBEC-1. 

Mutações recessivas têm sido encontradas ao longo do gene, incluindo no domínio 

citidina desaminase, região NLS e no domínio semelhante à APOBEC-1.  

Em condições normais, AID é estritamente expressa nas células B que sofrem 

CSR e SHM (Durandy et al., 2005), sendo seletivamente expressa nos centros 

germinativos (Muramatsu et al., 1999). A sequência da AID está relacionada a uma 

proteína conhecida como APOBEC-1 (Polipeptídeo catalítico de editoração do 

mRNA da apoliproteína B, apoliprotein B mRNA editing catalytic polipeptide 1), que 

converte a citosina do mRNA da apoliproteína B em uracila por desaminação e, 

assim, inicialmente se acreditava que a AID atuava como uma citidina desaminase 

de mRNA, embora esta possibilidade ainda exista, evidências atuais sugerem que a 

AID também atua no DNA, desaminando diretamente resíduos de citidina para 

uridina nos genes de imunoglobulinas. A enzima AID pode ligar-se e desaminar o 

DNA de fita simples, mas não o de fita dupla, assim o DNA de fita dupla deve estar 

localmente desenrolado, para que a AID possa atuar, e isso parece ocorrer como 

resultado da transcrição de sequências vizinhas. Fazendo uma analogia com outras 

citidinas desaminases, acredita-se que a AID inicie com ataque nucleofílico no anel 

pirimidina da citidina exposta (Muramatsu et al., 2000; Yu et al., 2004). A 

desaminação da citidina não é suficiente para os processos de CSR e SHM, e 

cofatores são requeridos para a ligação ao domínio N-terminal e C-terminal da AID 

(Durandy et al., 2005). O resíduo de uracila produzido pela AID pode ser o substrato 
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para a enzima de reparo por excisão de base, uracil-DNA glicosilase (UNG), a qual 

remove uma base pirimidina para formar um sítio sem base no DNA. A 

endonuclease 1 (APE1) pode excisar o restante do resíduo introduzindo um corte na 

fita simples de DNA no local do sitio original da citosina. A UNG e a APE1 atuam em 

todas as células para reparar eficientemente as frequentes conversões citosina para 

uracila, e os sítios sem uma base que ocorrem como resultado de danos 

espontâneos ao DNA (Muramatsu et al., 2000; Yu et al., 2004)  

Foi relatado recentemente que a expressão da AID é sensível ao estrogênio, 

em tecidos como mama e ovário (Pauklin et al., 2009). Além disso, a expressão da 

AID tem sido observada em vários tecidos sob condições de estimulação associada 

com transformação celular (Pauklin et al., 2009; Gourzi et al., 2006). A sua 

expressão neste caso é muito menor em relação à expressão nos linfócitos B do 

centro germinativo. A expressão da AID é mutagênica e, portanto, representa uma 

ameaça para a estabilidade genômica. Após ser ativada, a AID é translocada para 

dentro do núcleo, mas especificamente nas regiões S e V dos genes das 

imunoglobulinas (Reynaud et al., 2003). Dados recentes sugerem que o microRNA 

miR-155 tem um papel na inibição da expressão da AID em células B do centro 

germinativo (Teng et al., 2008). Sabe-se que membros da família miR-181 também 

agem na inibição da expressão da AID, no entanto é importante ressaltar que o 

papel do microRNA miR-181 in vivo continua desconhecida (Teng et al., 2008; 

Dorsett et al., 2008; De Yebenes et al., 2008). 

Defeitos em outras moléculas envolvidas na sinalização do CD40, como 

proteína TRAF (Hu et al., 1994) ou na ativação do fator de transcrição nuclear NF-κB 

com a TANK (Cheng e Baltimore, 1996) ou NIK (Malinin et al., 1997) são excluídos 

deste subgrupo de HIGM. Além disso, a ativação através de algum agonista do 

CD40, nos monócitos e células dendríticas é consistentemente observada (Revy et 

al., 1998), sugerindo que o defeito intrínseco nos pacientes com HIGM2 se origina 

nas células B, no evento de sinalização do CD40 ou no mecanismo de CSR (Revy et 

al., 2000).  

Deficiência de AID resulta não apenas em CSR profundamente prejudicada, 

mas também na SHM dos genes das regiões variáveis das imunoglobulinas, 

resultando em defeito na maturação por afinidade dos anticorpos (Imai et al., 2003a). 

Foram descritos três pacientes exibindo SHM normal, embora CSR encontrava-se 

drasticamente prejudicada in vitro e in vivo (Ta et al., 2003). Nos pacientes 
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portadores desta falha, as células B não sofrem CSR in vitro na presença de CD40L 

solúvel, e o sequenciamento do gene CD40 e a expressão da molécula CD40 são 

normais (Durandy et al., 1997). 

A HIGM2 caracteriza-se por linfadenopatia, hiperplasia das células do centro 

germinativo (Revy et al., 2000), infecções piogênicas recidivantes, mas não por 

patógenos oportunistas (Quartier et al., 2004; Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005; 

Lougaris et al., 2005) e baixa resposta a protocolos de imunização (Durandy et al., 

2005).  A autoimunidade é observada em 25% dos pacientes. (Quartier et al., 2004; 

Cunninghan-Rundles e Ponda, 2005). A autoimunidade não é relatada em condições 

de HIGM quando SHM e subgrupos de células B de memória são computados como 

normais. Em estudo realizado com 29 pacientes portadores de deficiência de AID 

(Quartier et al., 2004), em cinco casos a tonsilectomia e adenoidectomia preveniram 

o aparecimento de infecções do trato respiratório superior. Dentro deste conceito, 

estudos concluíram que a AID não é somente necessária para a homeostase de 

células B, mas é extremamente importante para a regulação negativa de doenças 

autoimunes (Hase et al., 2008).  

 

1.8  Uracil-DNA glicosilase (UNG)  

 

Pelo menos quatro diferentes Uracil-DNA Glicosilase (UDGs) foram 

identificados em células de mamíferos. Estes são UNG1/UNG2, SMUG1, TDG e 

MBD4 (Krokan et al., 2000; Takao et al., 2002; Pearl et al., 2000). As mais bem 

estudadas são as UNG1 e UNG2, estas são pertencentes à família das glicosilases 

(Caradonna e Muller-Weeks, 2001).   

O gene UNG contém 07 exons e está localizado no cromossomo 12q23 

(Aasland et al., 1990). Dois diferentes promotores levam a formação de duas 

diferentes isoformas; a UNG1, mitocondrial, ubiquamente expressa; e a UNG2, 

nuclear e expressa em células em proliferação, incluindo linfócitos B que sofrem 

CSR (Durandy et al., 2005). Estas duas isoformas são resultado de splicing 

alternativo utilizando promotores alternativos (Haug et al., 1998). Estas contêm 

diferentes sequências N-terminal, mas os 269 aminoácidos são comuns nas duas 

isoformas. Utilizando Northern blot e dot blot do RNA, foi detectado presença da 

UNG1 em todos os tecidos, tendo nível mais elevado no músculo esquelético, 
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coração, testículos, glândula adrenal e tireoide. A UNG2 teve expressão limitada nos 

tecidos, sendo expressa em testículo, placenta, colon, intestino delgado e timo 

(Haug et al., 1998) . Usando Ugi, um inibidor da UNG, Begum confirmou a 

importância da UNG em RSE. Ugi, no entanto, não inibiu a clivagem de DNA no 

locus da cadeia pesada de imunoglobulinas  durante a RSE. Além disso, os 

mutantes da UNG são incapazes de remover uracila, mas foram capazes de 

resgatar a RSE em células UNG - / -, sugerindo que a UNG tem outras funções 

desconhecidas além da função de remover a uracila, que são fundamentais na etapa 

de reparação de RSE (Begum et al., 2004). 

Análise genética mostrou quatro pacientes com deficiência na UNG, sendo 

duas mutações missense e duas deleções frameshift (Imai et al., 2003). Todas as 

mutações ocorreram dentro do domínio catalítico da proteína UNG. As células 

destes pacientes não foram capazes de fazer RSE após ativação com CD40L 

solúvel e IL-4 (Imai et al., 2003). 

Pacientes com deficiência de UNG apresentam o mesmo fenótipo clínico dos 

deficientes de AID (Revy et al., 2000; Imai et al., 2003b). Em estudo com três 

pacientes com defeitos na UNG, foram observadas características muito 

semelhantes aos portadores da HIGM2, incluindo suscetibilidade a infecções 

bacterianas, hiperplasia linfóide, concentração de IgM sérica aumentada e 

concentrações de IgG e IgA diminuídas (Imai et al., 2003 b). As células B desses 

pacientes foram incapazes de sofrer CSR in vitro após ativação com anticorpos anti-

CD40 ou CD40L solúvel, IL-4 ou IL-10. Transcritos de RNA do AID foram 

encontrados indicando que o bloqueio no CSR não era em consequência da 

sinalização direcionada pela falta da expressão da AID.  Deficiências de CSR 

associadas com alterações parciais no padrão de SHM foram detectadas, o que 

relembra o fenótipo de camundongos deficientes de UNG, embora o defeito de CSR 

em seres humanos seja mais pronunciado (Imai et al., 2003b). 
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1.9 Complexo INO80 

 

O acondicionamento genômico da cromatina eucariótica apresentam barreiras 

que restringem o acesso das enzimas que processam o DNA (Kornberg e Lorch, 

1999; Luger e Richmond, 1998). Para superar essas barreiras, as células possuem 

uma série de multi-proteínas, ATP-dependentes que remodelam a cromatina. Cada 

uma dessas proteínas contém uma subunidade de ATPase da superfamília 

SnF2/SWI2 (Eisen et al., 1995; Peterson, 1996). Os complexos que fazem a 

remodelação da cromatina tem a função de aumentar a mobilidade do nucleossomo 

e estão claramente envolvidos na trascrição. (Armstrong e Emerson, 1998; 

Kadonaga, 1998; Workman e Kingston, 1998). 

 O gene INO80 contém 36 exons, está localizado no locus 15q15.1 e se 

estende por aproximadamente 135kb. A proteína INOC1 é formada de 1556 

aminoácidos, sua massa molecular tem 177kD (Bakshi et al., 2006) e contém sinais 

de localização nuclear N-terminal e C-terminal (Bakshi et al., 2006).  

O complexo INO80 é uma ATPase, membro da família SnF2 de ATPases e 

funciona como um  componente integral de uma multi subunidade responsável pela 

remodelação da cromatina. Os complexos INO80  de levedura e eucariotos são 

superiores e compartilham um núcleo comum com subunidades conservadas, os 

complexos divergiramsubstancialmente durante a evolução e 

adquiriram novas subunidades com aparentemente espécies funções específicas. 

Estudos recentes têm mostrado que o complexo INO80 contribui para uma grande 

variedade de cromatina, dependentes de transações nuclear, incluindo a transcrição, 

reparo do DNA e replicação DNA.  Camundongos Knockout para INO80 mostram 

hipersensibilidade a agentes que causam danos ao DNA, além de defeiros na 

transcrição. Estes resultados indicam que o remodelamento da cromatina 

impulsionado pela ATPase INO80 pode conectar a transcrição com a reparação de 

danos ao DNA. É importante ressaltar que o complexo INO80 foi visto somente em 

modelos experimentais. Isso ocorre, porque ainda não existem pacientes com 

deficiência no complexo INO80.  

Considerando a heterogeneidade clínica e genética dos pacientes portadores 

da HIGM, o estudo genético-molecular é importante para a definição do diagnóstico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15207721
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diferencial, delineamento terapeurico, aconselhamento genético e prognóstico dos 

casos. O diagnóstico molecular ainda no início da vida dos pacientes com HIGM é 

de fundamental importância para o adequado tratamento dos portadores desta 

síndrome, diminuindo a taxa de mortalidade e melhorando sua qualidade de vida 

(Érdos et al., 2008). Além disso, a identificação de mecanismos genético-

moleculares defeituosos contribui para o entendimento da resposta imune humana e 

sua suscetibilidade a infecções.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar os dados clínicos e genético-moleculares de pacientes com AR-

HIGM, cuja história clínica sugere deficiência nas moléculas AID, UNG, CD40 ou  

gene INO80 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar os valores relativos das populações de linfócitos CD3+CD4+, CD3+CD8+ 

e CD19+CD40+ nas células mononucleares do sangue periférico (PBMCs). Esta 

análise será feita através da técnica denominada citometria de fluxo; 

 Analisar quantitativamente a expressão dos genes AICDA, UNG e CD40 por 

meio de PCR em tempo real; 

 Analisar por transcrição reversa acoplada com a reação da polimerase em cadeia 

(RT-PCR) a estrutura global dos transcritos dos pacientes com alteração na 

expressão dos genes, já analisados por PCR em tempo real; 

 Investigar mutações nos genes AICDA, UNG e CD40 dos pacientes por 

sequenciamento do DNA genômico (DNAg) ou pelo DNA complementar (cDNA); 

além do gene INO80 

 Estabelecer e correlacionar as alterações genético-moleculares com o fenótipo 

dos pacientes estudados.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Avaliação clínica dos pacientes com AR-HIGM 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Inicialmente contávamos com 14 pacientes brasileiros encaminhados pela 

rede de médicos pertencentes ao BRAGID1 (Grupo brasileiro de Imunodeficiência), 

destes dois foram diagnosticados com deficiência do CD40L e um veio a falecer, 

totalizando 11 pacientes. Todos os pacientes brasileiros apresentaram quadro 

clínico compatível com AR-HIGM, transcritos para uma ficha de dados clínicos 

padrão (ANEXO A). Todos os procedimentos foram realizados após a leitura e 

concordância com os termos de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B.1 e 

B.2) de acordo com o parecer 740/CEP ICB-USP. 

 

O estudo genético molécular destes pacientes foi inicialmente realizado no 

Brasil, onde foram elucidados três casos de AR-HIGM. Pela dificuldade do 

diagnóstico genético, fui fazer um estágio de aperfeiçoamento no Hospital Necker 

Enfantes Malades, junto com a Dra. Anne Durandy para aprofundar meus 

conhecimentos teóricos e técnicos na investigação de HIGM autossômico e 

consequentemente tentar elucidar os outros oito casos de HIGM. Durante minha 

permanência na França, tive a oportunidade de trabalhar com quatro outros casos 

de HIGM (um Francês e três Turcos). Estes pacientes assinaram previamente o 

termo de consentimento francês e foram previamente investigados para os genes 

AICDA, UNG e CD40, e nenhuma alteração genética foi encontrada. Após longas 

discussões, decidimos estudar o gene INO80 nestes pacientes. Minha permanência 

na França me fez perceber a dificuldade que os pesquisadores e médicos têm em 

finalizar um diagnóstico genético de AR-HIGM. Essa percepção foi importante para a 

valorização que este trabalho apresenta, visto que as dificuldades técnicas e 

desafios científicos ao elucidar tais casos acontecem em quaisquer laboratórios, 

inclusive o da Dra. Anne Durandy, referência internacional no assunto. 

 
1 
(Grupo Brasileiro de Imunodeficiências -  www.bragid.org.br)  

http://www.bragid.org.br/
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Após firmarem termo de consentimento informado, coletamos uma amostra 

de sangue dos pacientes em condições clínicas estáveis e seguimos o fluxograma 

demonstrado na FIGURA 4. 

 

  

FIGURA 4. Fluxograma. Inicialmente foram selecionados os pacientes com sinais de 
deficiência de AID, UNG E CD40. Posteriormente coletou-se o sangue dos 
pacientes e dos controles para a fenotipagem dos leucócitos por citometria de 
fluxo, análise das anomalias na estrutura do DNA, e avaliação da expressão 
gênica e estrutura dos transcritos. 
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Dos 15 pacientes pertencentes a este estudo 5 são do sexo masculino e 10 

do sexo feminino, todos apresentam quadro clínico e laboratorial compatível com 

AR-HIGM. As famílias brasileiras foram encaminhadas com histórico de infecções de 

repetição e concentrações séricas normais ou elevados do isótipo IgM, associados 

com baixas concentrações e/ou ausência dos isótipos IgG, IgA e IgE.  

Todos os pacientes do sexo masculino foram analisados laboratorialmente 

quanto à expressão da molécula CD40 ligante, que se apresentou normal em 

comparação com os controles sadios. Estes pacientes que apresentaram CD40L 

normal foram conduzidos a investigar possíveis defeitos genético-moleculares nas 

enzimas Citidina desaminase induzida por ativação (AID), Uracil-DNA glicosilase 

(UNG) e da molécula CD40. 

 A faixa etária do grupo de pacientes pertencentes ao estudo variou de 04 a 

42 anos, com idade média de 19 anos. A idade de manifestação dos primeiros 

sintomas variou de 02 meses a 15 anos, com idade média de 07 anos e 04 meses. 

Já o estabelecimento diagnóstico vaiou de 02 anos e 06 meses a 39 anos, com uma 

média de 18 anos e 02 meses. Os dados clínicos e laboratoriais deste grupo estão 

descritos na TABELA 2.1 e TABELA 2.2. 

 

 



41 
 

 

TABELA 2.1 - Características clínicas e imunológicas dos pacientes com fenótipo de AR- HIGM. Deficiência das enzimas AID, UNG e  
                           molécula CD40.                                                                          (Continua) 

Pt Sexo 

Idade dos 

primeiros 

sintomas 

 

Infecções severas e recorrentes 
Outras 

manifestações 

 

Hiperplasia 

Linfóide 

 

Níveis séricos de Ig  

(Antes daIVIG
d
) 

 
TRS

b
 

 
TRI

c
 

Idade 
(anos) 

IgG IgA IgM 
(mg/dL) 

AS F  15 anos  
Otite 

Sinusite  
Pneumonia  

Toxoplasmose 
ocular congênita 

Linfodonomegalia 
Hepatomegalia/ 
Esplenomegalia  

21  54,4  <23,6  559  

DA M 8 meses 
Amigdalite  

Otite 
Pneumonia 

Artrite 
ITU 

Neutropenia 
Tuberculose 

- 3 22,1 18,1 368,1 

EJ M  4 anos  
Amigdalite  

Otite  
Pneumonia  Diarréia  -  6  30,4  <8  405  

GF F  5 anos  

Amigdalite 
Otite 
Rinite 

Sinusite 

Pneumonia 
Bronquiectasia 

Choque Séptico 
Diarréia  

ITU  
- 40  <5  <5  1025  

IM F  5 anos  Otite  
Pneumonia 

Bronquiectasia 
Atelectasia  

Cistite  
Diarréia 

Estomatite 
-  7  Nd  Nd  960  

KM F  2 meses  

Amigdalite  
Asma  
Otite 

Sinusite  

Pneumonia  -  Adenomegalia  8  <0,8  <0,8  483  

MC F  9 meses  
Otite 

Sinusite  
Pneumonia 
Bronquiolite 

Diarréia  
ITU 

Micobacteriose 
Tinea pedis 

Vitiligo 

-  5  <33,3  <6,67  834  

MV F  2 meses  Otite  Pneumonia  
Ataxia 

Telangiectasia 
Diarréia 

Adenomegalia  2  <140 <22,9 284,5 
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TABELA 2.1 - Características clínicas e imunológicas dos pacientes com fenótipo de AR- HIGM. Deficiência das enzimas AID, UNG e  
                           molécula CD40.                                                                                                                                                         (Conclusão) 

Pt, paciente, TRS, trato respiratório superior; TRI, trato respiratório superior; IVIG, infusão de gamaglobulina intravenosa; ITU, infecção do trato 
urinário; Nd, não detectado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC F  2 meses  
Amigdalite  

Otite 
Sinusite  

Broncopneumonia 
Pneumonia 

 

Anemia  
Diarréia  

Estomatite 
Gastrite Crônica 

Urticaria  
Herpes Zoster  

Eosinofilia 
gastrointestinal  

Hepatomegalia 
Esplenomegalia  

Linfodonomegalia  
Tonsilas 

hipotróficas  

5  199  <32  363  

RS F  2 meses  
Amigdalite  

Otite 
Sinusite  

Pneumonia  ITU -  8  <0,36  31  988  

YE M  6 meses  -  Pneumonia Estomatite 
Hepatomegalia/ 
Esplenomegalia  

5  231,2  29,6  34,1  
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TABELA 2.2 - Características clínicas e imunológicas dos pacientes com fenótipo de AR- HIGM. Deficiência no complexo INO80. 

Pt Sexo 

Idade dos 

primeiros 

sintomas 

Infecções severas e recorrentes 

Outras 
manifestações 

 

Hiperplasia 

Linfóide 

 

Níveis séricos de Ig  

(Antes da IVIG
d
) 

TRS
b
 TRI

c
 

Idade 
(anos) 

IgG IgA IgM 
(mg/dL) 

AN M  10 anos  Sinusite 
Bronquite 

Pneumonia  
 

Anemia hemolítica 
autoimune  

Herpes Zoster 
Uveíte 

Linfadenomegalia 
Esplenomegalia  

14 62  <6  215  

KO F 20 anos 
Otite 

Sinusite 
Pneumonia - Linfadenopatias 26 Nd 30 290 

OD M  4 anos  
Amigdalite  

Otite 
Bronquite 

Pneumonia 
-  Linfadenopatias  6 470 30 170 

SE F  5 meses - Pneumonia Septicemia Hepatomegalia 1 371 39 334 

 
Pt, paciente, TRS, trato respiratório superior; TRI, trato respiratório superior; IVIG, infusão de gamaglobulina intravenosa; ITU, infecção do trato 
urinário; Nd, não detectado. 
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 As manifestações clínicas mais comuns em pacientes com diagnóstico clínico 

de AR-HIGM estão descritas na FIGURA 5, onde podemos observar que há 

predominância de infecções no trato respiratório superior, trato respiratório inferior e 

hiperplasias linfóides (Durandy et al., 2002). 

 

 

FIGURA 5. Porcentagem das manifestações clínicas mais comuns em pacientes com 
suspeita de deficiência das enzimas AID, UNG, molécula CD40 e complexo 
INO80.  ITU, Infecção do trato urinário. 

 

3.1.2 Heredograma das famílias estudadas 

 

Através do estudo das genealogias é possível identificar as formas de 

herança e, para isto, usamos o heredograma para confirmar o padrão de herança 

autossômica recessiva. Os heredogramas estão representados em duas figuras, a 

FIGURA 6A estão os heredogramas das famílias brasileiras e FIGURA 6B estão os 

heredogramas das famílias estrangeiras, totalizando 15 famílias estudadas. 

Podemos observar consanguinidade na família dos pacientes EJ e MV.  
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A) 
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B) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Heredograma dos pacientes com AR-HIGM. Todos os pacientes 
apresentaram indícios de imunodeficiência primária com herança autossômica 
recessiva. A) Pacientes brasileiros. Podemos observar consanguinidade nos 
pacientes EJ e MV. B) Pacientes estrangeiros, sendo 1 francês e 3 Turcos. 

 

 Na admissão ao estudo, todos os pacientes responderam a um questionário 

padrão onde constavam os antecedentes pessoais, enfocando principalmente 

processos infecciosos, neoplasias e antecedentes familiares. O perfil clínico de cada 

paciente foi analisado detalhadamente. Os pacientes e seus familiares receberam 

uma explicação detalhada sobre o plano de pesquisa do projeto e o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido foi assinado pelos pais e/ou responsáveis.  

 Os critérios de inclusão utilizados para este etapa inicial foram aqueles 

descritos pelo Comitê de Classificação das Imunodeficiências Primárias da União 

Internacional de Imunologia (Notarangelo et al., 2009) sugestivos de HIGM. 
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3.2 Protocolo para a análise genético-molecular 

 

3.2.1 Obtenção das células mononucleares de sangue periférico (PBMC) 

 

A coleta de sangue ocorreu sempre em condições clínicas estáveis. A 

amostra de sangue periférico dos pacientes e dos voluntários sadios foi coletado em 

frascos de polipropileno estéreis contendo heparina.  

A seguir, o sangue coletado foi diluído volume/volume em solução salina 

tamponada (PBS) (NaCl 0,14 M; Na2PO4 0,01 M; pH 7,2) estéril, sendo 20 mL do 

sangue já diluído, adicionados vagarosamente em tubo de polipropileno estéril 

contendo 10 mL de Ficoll-Hypaque. Esta mistura foi centrifugada a 600 x g por 30 

minutos a 25 oC, e a interface contendo a camada de PBMC foi coletada e 

transferida para novos frascos de 50 mL de polipropileno estéreis. Os frascos foram 

completados com PBS até atingir 50 mL para lavagem da suspensão celular e as 

amostras foram centrifugadas a 300 x g por 10 minutos a 25 oC. Este procedimento 

foi repetido mais uma vez e as células mononucleares foram quantificadas numa 

câmera de Neubauer, sendo a viabilidade celular verificada pela utilização de Trypan 

blue na concentração de 0,4%(Sigma Chemical Co.). O mesmo procedimento foi 

seguido para coleta de sangue dos familiares e controles. 

 

3.2.2 Ativação dos Linfócitos B  

 

 Após a obtenção de PBMC total conforme dito no item 3.2.1, 5 x 106 células 

foram cultivadas com 1 mL de meio RPMI suplementado com 20% de soro bovino 

fetal. As células foram mantidas em cultivo com 25 ng/mL de LPS (Sigma-Aldrich) e 

5 ng/mL de interleucina-4 (Sigma-Aldrich). As células foram incubadas a 37 °C em 

5% de CO2 por cinco dias (Revy et al., 2000). 
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3.2.3 Extração do RNA total 

 

O RNA total das células foi preparado utilizando-se o kit TRIzol Reagent. Esta 

técnica baseia-se num procedimento que mantém a integridade do RNA, enquanto 

ocorre a lise celular que, combinada com a adição de clorofórmio, permite a 

separação do RNA na fase aquosa. O RNA é recuperado após precipitação com 

álcool isopropílico (Chomczynski e Sacchi, 1987). 

Após ativação dos linfócitos B, conforme descrito no item 3.2.2, uma 

suspensão de 10-15 x 106 células foi disposta em tubos eppendorf livres de RNAse. 

As amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 30 °C, para obtenção das células. 

A solução de TRIzol, no volume de 1 mL, foi adicionada ao “pellet” e homogeneizado 

para provocar a lise das células e foi incubada por 5 minutos na temperatura de  

30 °C e recebeu 0,2 mL de clorofórmio para cada mL de TRIzol. Após nova 

homogeneização vigorosa por 15 segundos e incubação por 3 minutos a 30 °C, a 

amostra foi centrifugada durante 15 minutos a 12000 g e 4 °C. No término da 

centrifugação formaram-se 3 fases na solução. A fase aquosa (superior) foi 

cuidadosamente retirada e transferida para um novo tubo eppendorf livre de RNAse 

e foi adicionado 0,5  mL de álcool isopropílico para cada 1 mL de TRIzol adicionado 

no início do experimento. Em seguida, a solução foi incubada por 10 minutos na 

temperatura de 30 ºC e, após centrifugação por 10 minutos em 12000 g na 

temperatura de 4 °C, o RNA ficou precipitado no fundo do tubo. O sobrenadante foi 

removido e ao “pellet” de RNA foi adicionado 1 mL de etanol 75%, sendo a solução 

novamente centrifugada durante 5 minutos a 7500 x g. Após a retirada cuidadosa do 

etanol por aspiração, os tubos contendo o RNA total foram armazenados durante 5 a 

10 minutos em temperatura ambiente, dentro do fluxo laminar, para a evaporação do 

etanol residual. O RNA foi ressuspendido em 15-50 µL de água MilliQ ultrapura, 

tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) 1:10.000.  

A quantidade e qualidade do RNA extraído foram aferidas 

espectrofotometricamente no comprimento de onda de 280 nm e 260 nm, utilizando-

se o espectrofotômetro Nanodrop® ND-1000. Após a leitura no espectrofotômetro a 

integridade do RNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1,5% em 

tampão Tris-Acetato-EDTA, corado com brometo de etídio, comparando-se o padrão 

de corrida eletroforética do RNA extraído com um padrão de massa molecular 
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conhecido. As amostras de RNA foram armazenadas a – 80 °C para posterior 

utilização. 

 

3.2.4 Reação de transcrição reversa 

 

O RNA total extraído das células foi submetido à transcrição reversa para 

obtenção do DNA complementar (cDNA) utilizando-se o kit SuperscriptTM III Reverse 

Transcriptase (Invitrogen). Dois microgramas da amostra de RNA total foram 

adicionados a um microtubo eppendorf livre de RNAse com capacidade de 0,2 mL 

numa solução contendo 50 µM de oligo (dT) primer e a solução foi completada para 

um total de 12 µL com água DEPC 1:10.000. O oligo (dT) hibridiza na cauda 3’ poli 

(A) presente no RNA mensageiro maduro em que o processo de splicing já foi 

realizado. Assim utilizamos para as análises apenas RNAm já processados.  

A seguir, este primeiro microtubo foi incubado durante 5 minutos a 65 oC. 

Após a incubação com as amostras no termociclador a 4 oC, acrescentou-se a cada 

microtubo contendo o RNA total, oligo (dT) e água DEPC, uma solução total de 8µL 

contendo 2 µL de dNTP (2,5 mM de dATP, dCTP, dTTP, dGTP cada), 4 µL de 

tampão RT (Tris-HCl 10 mM (pH 8,3), KCl 50 mM, MgCl2 1 mM) e 1 µL (5U) da 

enzima transcriptase reversa. A seguir, no termociclador as amostras foram 

incubadas durante 60 minutos numa temperatura de 42 ºC. Após o término, as 

amostras foram aquecidas por 10 minutos a 92 ºC para inativar a enzima 

transcriptase reversa e o cDNA produzido foi congelado a –20 °C para uso posterior.  

 

3.2.5 Análise por RT-PCR 

 

Utilizamos a técnica da transcrição reversa acoplada com a reação de 

polimerase em cadeia, comumente chamada de RT-PCR (do inglês, "Reverse 

Transcriptase-Polimerase Chain Reaction") para análise das estruturas dos 

transcritos de AID, UNG e CD40 produzidos pelos pacientes brasileiros e INO80 

para os pacientes estrangeiros.  

A reação de RT-PCR combina a síntese do cDNA, à partir de amostras de 

RNA, seguido do PCR sendo um método rápido e sensível para análise estrutural 
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dos transcritos produzidos. Combinamos pares de primers para sequenciarmos todo 

o RNAm dos genes da AID, UNG, CD40 e INO80.  

A reação de RT-PCR foi realizada utilizando um volume final de 25 µL, com 2 

µL de cDNA, e 2,5 l de cada par de oligonucleotídeos apropriados à [0,5 mM], 0,2 

µL à [25 mM] de dNTP, 10 mM Tris cloreto (buffer) (pH 8.3), 1,25 µL de 50 mM 

MgCl2 e 0,3 µL de Taq polimerase [5U] (Invitrogen) no termociclador Mastercycler 

gradient (Eppendorf). 

Para controle da integridade do cDNA produzido utilizamos um par de primers 

para análise dos transcritos da β-actina e outro para análise dos transcritos da 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (do inglês, Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase ou GADPH), que são controles internos de expressão gênica não 

variáveis. 

Os produtos amplificados foram analisados após corrida eletroforética em gel 

de agarose a 1,5% em tampão Tris-Acetato-EDTA corados com brometo de etídio. 
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TABELA 3 - Relação dos pares de primers utilizados na reação de RT-PCR quantitativo-  
           relativo.                             (Continua) 

RNAm Primer Sequencia (5’- 3’) T.A. Prod

uto 

(pb) 
AID cDNA total 

Forward 

Reverse 
TAATTGAAGTGAGATTTTTCTGG 

AAAACAGAGAAGACTTGAAGGA 

60 oC 
580 

AID exons 2-3 
Forward 

Reverse 

TCTTGATGAACCGGAGGAAG 

GAACCCCAACCTCAGTCTGA 

60 oC 
309 

AID exons 3-4 
Forward 

Reverse 

ATTGCTCTTCCTCCGCTACA 

GGAAGGGCTGCATGAAAAT 

60 oC 
331 

AID exons 4-5 
Forward 

Reverse 

GGAATACTTTTGTAGAAAACCACGA 

GCATTTCGTACTTTGGGACTTT 

60 oC 
153 

UNG exons 1-5 Forward 

Reverse 

CTCCTCAGCTCCAGGATGAT 

CTCTTTATAAATGTTCTCCAAACTGG 

60 oC 
570 

UNG exons 4-7 Forward 

Reverse 

AGTGTTCAAAGGCCTGTTCC 

GGAACTTCGTAACTGGCAAATA 

60 oC 
504 

INO80 primer 1 
Forward 

Reverse 
TTGTTCTATGGCCTCGGAGT 

CCTCGCTGGATTCATCACTT 

60 oC 
419 

INO80 primer 2 
Forward 

Reverse 

GCAGAAAGTGGCTAAAGAGCA 

TGCATCGTGAGAAAACTTGG 

60 oC 
410 

INO80 primer 3 
Forward 

Reverse 

CCTCTGAAGAATCCCCTCGT 

GAGTTTTCGCTGTTGCCTCT 

60 oC 
449 

INO80 primer 4 
Forward 

Reverse 

ACCGCAAGAGAGCAGAGAAG 

AGCCCGGATAGATGGGTTAG 

60 oC 
443 

INO80 primer 4 Forward 

Reverse 

TGCAAAAGAAAGTCGAGCAG 

GGGCATCCTGAGTGTAGAGG 

60 oC 
452 

INO80 primer 5 Forward 

Reverse 

GGTGCTACCATATTGGGGAAA 

CCTCAGCATAAATGGCTTCA 

60 oC 
454 

INO80 primer 6 
Forward 

Reverse 
AAGGACATTGAGAGCCATGC 

ACCCTTAACCACCTGTCTCG 

60 oC 
446 

INO80 primer 7 
Forward 

Reverse 

TTTCCCTAAAGCCATACCACA 

CAGTGGCTGCTGAAAACAAG 

60 oC 
433 
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TABELA 3 - Relação dos pares de primers utilizados na reação de RT-PCR quantitativo-  
           relativo.                                (Conclusão) 

INO80 primer 8 
Forward 

Reverse 

TCCACTCTCCTTTCCAAACC 

TCAAGGGCATACAGCTTTCC 

60 oC 
456 

INO80 primer 9 
Forward 

Reverse 

CTGTGGAGCATCAGACCTCA 

CCTGCTTTGTCTGCCCTAAG 

60 oC 
430 

INO80 primer 10 Forward 

Reverse 

ATAGCGACTGGAACCCCACT 

AAGGAGTCATCTCCGTCAGC 

60 oC 
454 

CD40 cDNA total Forward 

Reverse 

CCTGGTCTCACCTCGCTATG 

CTCTGGCCAACTGCCTGT 

60 oC 
905 

β-actina cDNA 

total 

Forward 

Reverse 

GTGGGCATGGGTCAGAAG   

GGCCATCTCTTGCTCGAA 

60 oC 552 

T.A, temperatura de anelamento; pb, pares de base.  

 

3.2.6 Reação de PCR em Tempo Real 

 

Após ativação dos linfócitos B com LPS e IL-4, o cDNA dos pacientes foram 

amplificados por meio de PCR em tempo real, através do sistema SYBR Green Real 

Time (Applied Biosystems). A reação de PCR em tempo real leva à identificação e 

quantificação através de um sinal fluorescente, o qual incrementa em proporção 

direta à quantidade de produto de PCR em uma reação. Usaremos o SYBR Green, 

que se une especificamente a DNA de dupla fita e em estado de excitação emite luz. 

Deste modo, quanto mais se acumula o produto do PCR, maior será a fluorescência. 

Isto nos permitirá correlacionar a intensidade de sinal coletado com a quantidade de 

produto amplificado. 

Cada 10μL de mix de PCR conterá 3 µL do cDNA da amostra, 5 μL de Sybr® 

Green Master Mix (1 X Sybr® Green Buffer, 3 mM de MgCl2, 200 nM de dNTP 

blend, 0.63 U de Amplitaq Gold®, 0.25 U de AmpErase®), 2 µL de primers 

específicos para o gene de interesse e gene constitutivo (Luengo-Blanco Prando et 

al., 2008). O gene escolhido para controle interno da reação será o gene da β-Actina 

(NM 001101). As sequências dos primers estão descrita na TABELA 4. 
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TABELA 4 - Relação dos pares de primers utilizados na reação de PCR em tempo real. 

RNAm Primer Sequencia (5’- 3’) T.A. Produto (pb) 

AID Forward 

Reverse 

GAAGAGGCGTGACAGTGCTAC 

GTCTAGGTCCCAGTCCGAGAT 

60 oC 
115 

UNG Forward 

Reverse 

ACACCAAGTCTTCACCTGGAC 

GGAACAGGCCTTTGAACACTA 

60 oC 
129 

CD40 Forward 

Reverse 

GGGGTTTCTGATACCATCTGC 

ACAGGCAGGCACAAACAAG 

60 oC 
135 

β-actina 
Forward 

Reverse 
TCACCGAGCGCGGCT 

TAATGTCACGCACGATTTCCC 

60 oC 60 

T.A, temperatura de anelamento; pb, pares de base. 

 

3.3.7 Fenotipagem dos linfócitos CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+CD40+ 

 

Os valores relativos das populações de linfócitos CD3+CD4+, CD3+CD8+ e 

CD19+CD40+, foram realizadas sem necessidade de ativação prévia. Para a 

avaliação dos linfócitos CD3+CD4+, CD3+CD8+ e CD19+CD40+, foi usada 5 alíquotas 

de PBMC’s contendo 106 células/100 µL de meio RPMI foram transferidas para 5 

tubos contendo os seguintes anticorpos monoclonais: Tubo 1, controle isotípico 

apropriado para servir como controle para discriminar a florescência positiva da 

negativa; Tubo 2 e 3, anti-CD3, anti-CD4 e anti-CD8; tubo 4 e tubo 5, anti-CD19, 

anti-CD40. Os fluorocromos conjugados aos anticorpos monoclonais aqui utilizados 

estão descritos na TABELA 5. 
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TABELA 5 - Anticorpos utilizados na fenotipagem dos linfócitos.  

Anticorpos anti-CD3 anti-CD4 anti-CD8 Anti-CD19 Anti-CD40 

Fluoroc. FITC PE-Cy5 PE APC FITC 

 
Fluoroc, fluorocromo; PE, ficoeritrina; FITC, isicianato de fluoresceína; PE-Cy5 ficoeritrina-
Cy5; APC, Allophycocyanin. 

 

Em seguida os tubos foram armazenados durante 30 minutos à 4ºC 

protegidos da luz para a ligação dos anticorpos aos receptores. A seguir, as 

suspensões celulares incubadas com os anticorpos, foram lavadas duas vezes 

adicionando 1 mL PBS nos tubos e centrifugando-os 800 x g  (2800 rpm) por 5 

minutos. A seguir as células foram ressuspendidas e fixadas em 0,3 mL de PBS + 

1% de paraformoldeído para leitura no citômetro de fluxo (FACScan – Becton 

Dickinson, Sunnyvale, CA) onde foram analisadas 10.000 células, utilizando como 

parâmetros: FSC-H (do inglês, forward scatter) correspondendo ao tamanho celular 

e SSC-H (do inglês, side scatter) correspondendo a granulosidade celular. Após a 

construção de um “gate” selecionando os linfócitos, os parâmetros FL1 x FL2, FL1 x 

FL3 e FL2 x FL3 foram analisados neste “gate” de linfócitos. 

 

3.2.7 Extração do DNAg 

 

Para detectarmos os defeitos genéticos de cada paciente, amostras de DNA 

genômico (DNAg) foram extraídas das PBMC’s. O DNAg de cada paciente foi 

extraído utilizando o kit WizardTM Genomic DNA Purification. Em microtubos de 1,5 

mL contendo 300 µL de sangue, foram adicionados 900 µL de solução de lise celular 

misturando-se o conteúdo do tubo por inversão e a seguir as amostras foram 

incubadas em temperatura ambiente durante 10 minutos. Subsequentemente, as 

amostras foram centrifugadas a 15000 x g durante 30 segundos. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e foram adicionados 300 µL de 

solução de lise nucléica e 100 µL de solução para precipitação proteica. O conteúdo 

do tubo foi homogeneizado durante 20 segundos no vórtex. Em seguida, as 
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amostras foram centrifugadas a 15000 x g durante 3 minutos. O sobrenadante foi 

transferido para um microtubo de 1,5 mL. O DNAg foi precipitado em 300µL de 

isopropanol absoluto e a amostra centrifugada a 15000 x g durante 1 minuto. Após 

descartar o sobrenadante, o DNAg foi lavado com 300 µL de etanol 70% 

centrifugando as amostras a 15000 x g por 5 minutos. A seguir o sobrenadante foi 

descartado e os tubos contendo o DNAg foram mantidos em temperatura ambiente 

durante 10 minutos para a evaporação do etanol residual. Após este período, o DNA 

foi reidratado em 30 a 150 µL de solução de reidratação e incubado em banho maria 

durante uma hora a 65 ºC. Após esta etapa, o DNA foi armazenado a -20 ºC até a 

sua utilização. 

A quantidade e qualidade do DNAg foram aferidas espectrofotometricamente 

no comprimento de onda de 280 nm e 260 nm, utilizando-se o espectrofotômetro 

Nanodrop® ND-1000. Após a leitura no espectrofotômetro a integridade do DNAg foi 

analisada por eletroforese  em gel de agarose 1,5% em tampão Tris-Acetato-EDTA 

corados com brometo de etídio, sendo comparada com um padrão de massa 

molecular conhecido. 

 

3.2.8 Amplificações dos exons dos genes AICDA, UNG  e CD40 

 

Após a extração do DNA genômico, os 5 exons que codificam a proteína AID 

foram amplificados pela reação em cadeia da polimerase (PCR). Numa reação de 25 

µL foram adicionados: 100-200 ng de DNA, 2,5l de cada par de oligonucleotídeos 

apropriados a 0,5 mM, 0,2 µL de dNTP à 25 mM, 2,5 µL de tampão à 10 mM (Tris 

cloreto-buffer) (pH8.3), 1,25 µL de MgCl2 à 50mM e 0,3 µL de Taq polimerase [5U] 

(Invitrogen) e a solução foi completada para o volume total de 25 µL com água MilliQ 

ultrapura – q.s.p. Os oligonucleotídeos para amplificação das regiões de interesse 

estão especificados nas TABELAS 6.1, 6.2 e 6.3. 
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TABELA 6.1 - Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do gene AICDA. 

Forward, amplificação no sentido 5’-3’; Reverse, amplificação no sentido 3’-5’; pb, pares de 
bases; T.A, temperatura de anelamento. 

 
  

Exon Primer    Sequência (5’- 3’)       T.A. Produto 

(pb) 

1 
Forward 

Reverse 

CATTAATTGAAGTGAGATTTTTCTGG 

GAGCAAATCTGAGTAATGAG 
60 oC 144 

2 
Forward 

Reverse 

AATCCAGAGTGACCAGATTA 

GCAAGCAGTTTAATGGTCAA 

60 oC 252 

3 
Forward 

Reverse 

AGTGAATTTTAGCGTGGTC 

GATGCGGAATGAATGAGTT 

60 oC 379 

4 
Forward 

Reverse 

TTTGGAACCTGAACTGTCTT 

CTCTACAGTCTTTTTTGGAG 
60 oC 239 

5 
Forward 

Reverse 

ACCTCGTTTTGAAGCCAT 

GACAGTGGATAAAAAACAG 
60 oC 168 
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TABELA 6.2 - Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do gene UNG. 

Forward, amplificação no sentido 5’-3’; Reverse, amplificação no sentido 3’-5’; pb, pares de 
bases; T.A, temperatura de anelamento. 
 

TABELA 6.3 - Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do CD40. 

(Continua) 

 

 
TABELA 6.3 - Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do CD40. 

Exon Primer Sequência (5’- 3’) T.A. Produto 

(pb) 

1 
Forward 

Reverse 

GTTCGCTGCCTCCTCAGC 

GTGAAGGGGGAGGAAGGC 
60 oC 216 

2 
Forward 

Reverse 

CAGCCCTGGGCTCTTACTGT 

CCATAAGGGTAAATGTGGAG 
60 oC 400 

3 
Forward 

Reverse 

TGAATTCTTATGGTTTCCAATG 

ATAGTATTTTTAAATTAGGG 

58,5 oC 220 

4 
Forward 

Reverse 

CAGGGTCTGTGCTGCTTAC 

GACTATCTGGGGCACTGTTCA 

60 oC 253 

5 
Forward 

Reverse 

AGGGCTGGCTGTAACTTCTAAC 

CCAGCGACTGCTAGATTTTT 
60 oC 222 

6 
Forward 

Reverse 

GCTGATTTGCCTGAGCCTAC 

AGTCCCTGCTGTGTTTGGTC 
60 oC 317 

7 
Forward 

Reverse 

CCACTGCAGCAAGACTCTGT 

TTTGAGAAGCTGCTGTTAACGT 
60 oC 271 

Exon Primer    Sequência (5’- 3’)       T.A. Produto 

(pb) 

1 
Forward 

Reverse 

CTGGTCTCACCTCGCTATGG 

CTGTGAGTTGTTTTTGCCCC 
61 oC 85 

2 
Forward 

Reverse 

TGAAGAAGTTGCAACGGAGA 

TCTAGCCCCATCATGGAGTC 

60 oC 172 

3 
Forward 

Reverse 

ACTCATGGAGTTGGCCAGAG 

GGGAAAGGGACGCTTGGGAAC 

60 oC 209 

4 
Forward 

Reverse 

GCAATGTGGGGAGTGAGG 

AATCAGTTTTGGAGGGGGAC 
60 oC 257 

5 
Forward 

Reverse 

AGGTGGTCCACTGTGATGGT 

AGGTGGTCCACTGTGATGGT 
60 oC 173 
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                                                                                                                          (Conclusão) 

Forward, amplificação no sentido 5’-3’; Reverse, amplificação no sentido 3’-5’; pb, pares de 
bases; T.A, temperatura de anelamento. 

 

As condições da reação foram de 2 minutos a 95 °C, então 35 ciclos de 45 

segundos a 95 °C para desnaturação do DNAg, 30 segundos para anelamento dos 

primers e 45 segundos a 72 °C para extensão dos segmentos de interesse e uma 

extensão final de 5 minutos a 72 °C. A reação de PCR foi realizada no termociclador 

Mastercycler gradient (Eppendorf). Os primers para amplificação dos exons foram 

construídos com auxílio do programa OligoPerfect™ Designer2. 

Os produtos amplificados foram analisados após corrida eletroforética em 

gel de agarose a 1,5% em tampão Tris-Acetato-EDTA (TAE- XmM de TRis, XmM de 

acido acético e X mM de EDTA) corados com brometo de etídio e os produtos 

gerados foram comparados com um padrão de massa molecular conhecido. 

 

3.2.9 Amplificação do gene INO80 

 

Após a extração do DNA genômico, os 36 exons que codificam a proteína  

INOC-1 foram amplificados pela reação em cadeia da polimerase (PCR). Numa 

reação de 25 µL foram adicionados: 100-200 ng de DNA, 2,5 l de cada par de 

oligonucleotídeos apropriados a 0,5 mM, 0,2 µL de dNTP à 25 mM, 2,5 µL de 

tampão à 10 mM (Tris cloreto-buffer) (pH8.3), 1,25 µL de MgCl2 à 50 mM e 0,3 µL 

de Taq polimerase [5U] (Invitrogen) e a solução foi completada para o volume total 

de 25 µL com água MilliQ ultrapura – q.s.p. Os oligonucleotídeos para amplificação 

das regiões de interesse estão especificados TABELA 7. 

 

6 
Forward 

Reverse 

CTGTGTGTGTGCATTTGTGC 

AGGAAGGTGGGAACTGAAGG 
60 oC 152 

7 
Forward 

Reverse 

TGCATGCTGAAGTCCTGATT 

TCAGGTGGGGAGGTGTTG 
60 oC 140 

8 
Forward 

Reverse 

TTTAGAAAAGGTGGCCAAGAAG 

GAGAACCCGGGACAGAGTTT 
60 oC 67 

9 
Forward 

Reverse 

GACCTCACACCTTGCCTCTC 

ACAGGCAGTTGGCCAGAG 
60 oC 236 
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TABELA 7. Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do gene INO80. 

(Continua) 

 

 
TABELA 7. Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do gene INO80. 

Exon Primer Sequência (5’- 3’) T.A. Produto 

(pb) 

 
1 

Forward 

Reverse 

CTTCACATTGGGAACAAGCA 

AAACTGTTCCTCTGAAATAAATTGAC 
59 oC 

424 

2 
Forward 

Reverse 

 TGATATTTTCTTTTGCCTCTTTCA 

GCCACTTTCTGCTTTTCTTCA 

59 oC 
464 

3 
Forward 

Reverse 

AGCAGGCAGTTCTGGAATGT 

TTGAATCCTCCAGATTTTCTCAA 

60 oC 
383 

4 
Forward 

Reverse 

CATGTCATAAGGGGAACTGGA 

CTCCCAAAGTGCTGGGATTA 

60 oC 410 

5 
Forward 

Reverse 

TGTTACTGATCTCTTTGTGGGAAG 

GGAGAGTTTTTCAGATAAAGCAAA 

59 oC 
384 

6 
Forward 

Reverse 

TGTTGTCAGTGTCAGGTGGAA 

TCCAACAGATTAGTTTCTTTGCAG 

60 oC 
453 

7 
Forward 

Reverse 

TCTTGCTTGGCTTGACATTTT 

TGAGAACATTCAGAAACTCTCTTACG 

60 oC 
314 

8 
Forward 

Reverse 

ACAAGGACATTAATCAAGTTGCAG 

GTGTCATTGGTTAGATGTACAATTTTC 

59 oC 
450 

9 
Forward 

Reverse 

AAAAGTAAACAGTTGGTAAAGGAATTG 

AATTCGCAAAAATTAATGTATATAACC 

59 oC 
390 

10 
Forward 

Reverse 

CCGTGAACCCAGGGATAAGT 

GTGAAAGAGACCCAGCTCCA 

60 oC 
360 

11 
Forward 

Reverse 

TCAGATTATGAGAAATTTTGTTCCA 

CTCCCAAAGTGCTGGAATTG 

60 oC 
476 

12 
Forward 

Reverse 

  AGCAGTGGGTAAAAGTGCTGA 

TCTGAGGCAAGAACCCAGTC 

60 oC 359 

13 
Forward 

Reverse 

TGAATGTGCAGATTTGGGATT 

CAACCTCCCAAAGTGCTGAG 

60 oC 
387 

14 
Forward 

Reverse 

TATTCCACCATTGGCAGGAG 

CCAGCTGATTGCCTACAACA 

60 oC 
373 

15 
Forward 

Reverse 

CACTGCACATCTCCCTACCA 

GTGTGTGTGTGCGTGTGTGT 

60 oC 
368 
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(Continua) 
 

TABELA 7. Primers utilizados na reação de PCR e no sequenciamento do gene INO80. 

16 
Forward 

Reverse 

TGTTTTTCAGTTGAATACATGATGG 

GGGGCAAGTCTTTTATGTGG 

60 oC 
366 

17 
Forward 

Reverse 

CACACATACACATGCATCTAGGC 

GTTTTCTTCCCCGCTGATTT 

60 oC 
368 

18 
Forward 

Reverse 

TGGGAAAAAGTTTCAGTCTGC 

TCCTCTTTGATCCATGCAAGT 

59 oC 
367 

19 
Forward 

Reverse 

TGTCCACATTCACAGGTTTATAGAG 

GAGCCAGAGGTTGCAGTGA 

60 oC 
440 

20 
Forward 

Reverse 

TGATGCCAGATAAGCAAAGG 

TTCCTTCCATAAGATCCCTCAA 

59 oC 437 

21 
Forward 

Reverse 

TGCCTGGTAATATGGCAAGA 

GCTACAAATCACAGAGCCTATAAAGA 

59 oC 
392 

22 
Forward 

Reverse 

CTTGCACCAAAGTGGCTAGA 

TGCCCAGCCTACAAACTTTA 

59 oC 
384 

23 
Forward 

Reverse 

TGAAAGTAGGAAAGTAGGAAAGAACTG 

CCCACTCCTCTGGGAACTTT 

60 oC 
444 

24 
Forward 

Reverse 

TTTACAGGGAAGAAAGCTCTTAAAGT 

CAGAATCACAAATGCCCACA 

60 oC 
412 

25 
Forward 

Reverse 

GGACAGCTTAGTGTGCCAGA 

AAAGGAAGCAGAAACCTCAAGA 

59 oC 
493 

26 
Forward 

Reverse 

GCGTTGCATTCTCCCTTTAG 

GTTTTGGGGCTCCCATTAAG 

60 oC 
381 

27 
Forward 

Reverse 

GGGGTTACTCTCTCCCCATT 

CATTTCAAGCACTAGAGGGAAA 

59oC 
291 

28 
Forward 

Reverse 

CAGGCCTAGGTAACCACCAA 

TCCAGTCAAAGAGCAACTAGAGTC 

59oC 381 

29 
Forward 

Reverse 

GCTCAATATCATAGAAACGAATCAGA 

TTTCGTCAGGACCAATGAAAG 

60oC 
401 

30 
Forward 

Reverse 

TGAACTGAAATGAAAAGGGAGAA 

TTTCCCTAAATACAGCCTCTGG 

60oC 
358 

31 
Forward 

Reverse 

CCACTGGTTATCTGCCTTAAACA 

GAGAAGCCATGTACCCCAAA 

60oC 
309 

32 
Forward 

Reverse 

CCTTATGCAGTTTTTCTTCCGTA 

TGAGAAACCAACCTGTCCTCA 

60oC 
478 
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      (Conclusão) 

Forward, amplificação no sentido 5’-3’; Reverse, amplificação no sentido 3’-5’; pb, pares de 
bases; T.A, temperatura de anelamento. 

 

3.2.10 Purificação dos produtos de PCR 

 

Os produtos de PCR foram purificados com o Kit GFX PCR DNA e Gel Band 

Purification Kit (Amersham) conforme as instruções do fabricante. 

 

3.2.11 Reações de Sequenciamento 

 

Após as amplificações dos exons, investigamos as mutações subjacentes 

pela análise do DNA genômico através da técnica de sequenciamento genético para 

identificarmos as alterações genético-moleculares responsáveis pelo fenótipo de 

deficiência de AID, UNG e CD40 nos pacientes brasileiros e INO80 nos pacientes 

estrangeiros.  

As reações de sequenciamento foram realizadas a partir de produtos de 

PCR utilizando o ABI 3730 DNA Analyser, um sistema de análise de DNA de 48 

capilares com a tecnologia Applied Biosystems. As reações de sequenciamento são 

feitas utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (código 

4337456). As corridas são feitas em capilares de 36 cm utilizando o polímero POP7. 

As sequências são analisadas pelo software Sequencing Analysis 5.3.1 utilizando o 

Base Caller KB.  

33 
Forward 

Reverse 

AAACAAATGAGGACAGGTTGG 

TTTTCTCATTTCACTTGACAAAGC 

59oC 
427 

34 
Forward 

Reverse 

AGACCTCCTCATGGGTCCTAA 

GCAAGGGGTGAGTCAACAGT 

60oC 
513 

35 
Forward 

Reverse 

AGGAATTGCCCACCACTTCT 

CCTGCTGGACATTTCCACTT 

60oC 
458 

36 
Forward 

Reverse 

CCCAGATTCCTGTGTACAGATG 

ATTTGCCTCTGGCCATCA 

60oC 
400 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=600533
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=601943
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As sequências obtidas foram comparadas com as sequências depositadas 

no banco de dados de registros de mutações para a síndrome de Hiper-IgM3 e a 

descrição das mudanças de sequências dos genes da AID, UNG e CD40 seguiram a 

nomenclatura do banco de dados de registros de mutações para a deficiência de 

AID4, UNG5 e CD406. 

 

3.2.12 Análise estatística 

 

Para compararmos as diferenças nos níveis relativos de expressão dos genes 

AICDA, UNG e CD40 entre o grupo de pacientes e o grupo de indivíduos controle, 

utilizamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney. As diferenças entre ranks 

foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. (Whitney, 1997). 

O software utilizado para análise estatística foi GraphPrism 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
(http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/geneseqview?db=core;gene=ENSG00000102245)

 

4
 (http://bioinf.uta.fi/AICDAbase/) 

5
 (http://bioinf.uta.fi/UNGbase/) 

6 (http://bioinf.uta.fi/CD40base/)  

http://bioinf.uta.fi/AICDAbase/
http://bioinf.uta.fi/UNGbase/
http://bioinf.uta.fi/CD40base/
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste presente estudo, realizamos o estudo clínico e genético-molecular de 

pacientes com diagnóstico clínico de HIGM com perfil autossômico recessivo 

(Callard e Smith et al., 1994; Conley e Larche et al., 1994), que é caracterizada pela 

deficiência nas enzimas Citidina desaminase induzida pela ativação (AID), Uracil N-

glicosilase (UNG) e molécula CD40. 

No total, 15 pacientes foram investigados (AS, DA, EJ, GF, IM, KM, MC, MV, 

RC, RS, YE, AN, OD, KO e SE), sendo 1 francês e 3 turcos. Os pacientes brasileiros 

foram investigados para os genes AICDA, UNG e CD40. Os pacientes estrangeiros 

foram investigados para o gene INO80. 

 A avaliação do histórico clínico revelou que de todos os pacientes 

pertencentes ao estudo apresentaram 100% pneumonias, 80% Otite média aguda, 

53% sinusite, 46% amigdalite, 40% diarreias recorrentes, 26% ITU, 20% estomatite, 

uma apresentou micobacteriose cutânea. Em 20% dos pacientes houve infecções 

por patógenos oportunistas (Mycobacterium marinum, Toxoplasma gondii, Varicela-

zoster, Pseudômonas aeroginosa, levedura e Mycobacterium tuberculosis). A 

infecção causada por patógenos oportunistas extracelulares são observados em 

pacientes com AR-HIGM (Minegishi et al., 2000).  

A Hiperplasia linfóide, que se desenvolveu em 60% dos pacientes, foi relatada 

previamente como uma característica comum em pacientes com deficiência da AID 

(Minegishi e Lavoie et al., 2000; Revy et al., 2000; Muto et al., 2000; Zhu et al., 2003) 

. A intensa proliferação de células B no centro germinativo leva a um crescimento 

deste, e não é devido a um defeito na apoptose, onde a molécula Fas é presente em 

numerosos macrófagos e estes apresentam um grau de apoptose alto a ponto de ter 

um aumento do centro germinativo (Revy et al., 2000; Muto et al., 2000). Uma 

possível explicação para a intensa proliferação observada nestes pacientes é que, 

na ausência da AID, antígenos continuamente induzem a proliferação de linfócitos B 

(Fagarasan et al., 2001; Kinoshita et al., 2001). Após a investigação clínica, os 

pacientes do sexo masculino passaram por uma investigação da molécula CD40L 

por citometria de fluxo, assim descartando a possibilidade de deficiência no ligante 

do CD40. Os pacientes que foram excluídos desta possibilidade passaram pela 

triagem da molécula CD40, que é expresso na superfície de linfócitos B CD19+.  
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4.1 Fenotipagem dos linfócitos  

 

4.1.1 Fenotipagem dos linfócitos CD3+CD4+ 

 

Os linfócitos são encontrados no sangue contribuindo para 20-30% 

dos leucócitos. Esta percentagem varia muito de acordo com a idade do paciente. 

Analisamos os linfócitos CD3+CD4+ e CD3+CD8+ de indivíduos controles e dos 11 

pacientes brasileiros. Destes, podemos observar que os valores relativos de 

linfócitos CD3+CD4+ da paciente RC apresentou-se baixo, e de uma maneira geral, 

todos os 11 pacientes pertencentes ao estudo tiveram um valor relativo de linfócitos 

CD3+CD4+ levemente mais baixo em comparação com os controles sadios. Não 

houve diferença estatística entre os dados analisados (p=0,0709, n=11 , Teste de 

Mann-Whitney) (FIGURA 7). 

 

 

P=0,0709

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%B3cito
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FIGURA 7. Fenotipagem dos linfócitos CD3+CD4+ de pacientes com HIGM. Gráfico dos 
valores relativos da supbopulação de linfócitos CD3+CD4+.  Não foi observada 
diferença estatística significativa entre o grupo de pacientes e controles, a barra 
horizontal entre os pacientes e controles indica a mediana de cada grupo. O 
“dot plot” de cada paciente apresentado é representativo de dois experimentos 
independentes. O “dot plot” para a marcação dos linfócitos CD3+CD4+ dos 
pacientes e controles estudados foram realizados a partir de um “gate” na 
população de linfócitos. Não houve diferença estatística entre os dados 
analisados (P=0.0709, n=11, teste de Mann-Whitney). 

 

 

  

CD4+

CD3+

MV                                 RC                               RS                                YE

GF                                 IM                                KM                              MC

Controle                            AS                                 DA                               EJ
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4.1.2 Fenotipagem dos linfócitos CD3+CD8+ 

 

 Com relação aos valores relativos de linfócitos CD3+CD8+, podemos observar 

que os pacientes estudados apresentam valores levemente mais elevados, em 

comparação com o grupo e controles sadios. Não houve diferença estatística entre 

os dados analisados (p=0,7427, n=11 , Teste de Mann-Whitney) (FIGURA 8).  

Sabemos que a porcentagem de células CD3+CD8+ no sangue é menor do 

que de células CD3+CD4+. Isso acontece porque há um mecanismo de 

compensação celular, onde quando há diminuição na produção de células 

CD3+CD4+ consequentemente ocorre um aumento da porcentagem de células 

CD3+CD8+ no sangue. 

 

 

P=0,7427
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FIGURA 8. Fenotipagem dos linfócitos CD3+CD8+ de pacientes com HIGM. Gráfico com 
valores relativos da supbopulação de linfócitos CD3+CD8+ também não foi 
observada diferença estatística significativa entre o grupo de pacientes e controle, 
a barra horizontal entre os pacientes e controles indica a mediana de cada grupo. 
O “dot plot” de cada paciente apresentado é representativo de dois experimentos 
independentes. O “dot plot” para a marcação dos linfócitos CD3+CD8+ dos 
pacientes e controles estudados foram realizados a partir de um “gate” na 
população de linfócitos. Não houve diferença estatística entre os dados analisados 
(P=0.7427, n=11, teste de Mann-Whitney). 

 

  

CD8+

CD3+

MV                                 RC                               RS                                YE

GF                                 IM                              KM                              MC

Controle                        AS                               DA                                 EJ
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4.1.3 Fenotipagem dos linfócitos CD19+CD40+ 

 

 Sabemos que o CD40 é um receptor da superfície celular que se expressa na 

superfície de todas as células B CD19+ (Clark, 1990). Também pode ser expresso 

em monócitos, células dendríticas, células endoteliais e células epiteliais (van 

Kooten e Banchereau, 2000). Até o presente momento, todos os pacientes afetados 

pela síndrome HIGM devido a um defeito CD40 foram diagnosticados por meio de 

citometria de fluxo com base na falta de expressão de CD40 na superfície dos 

linfócitos B (Lougaris et al., 2005). A partir destes dados analisamos a sua expressão 

nos pacientes com AR-HIGM para triagem de possíveis casos de deficiência de 

CD40. Os valores relativos dos linfócitos CD19+CD40+ dos pacientes RC e RS 

apresentaram-se baixo em comparação com o controle sadio (FIGURA 9).  
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FIGURA 9. Fenotipagem dos linfócitos CD19+CD40+ de pacientes com HIGM. Podemos 
observar uma diminuição da expressão da molécula CD40 nas pacientes RC 
e RS. O “dot plot” de cada paciente apresentado é representativo de dois 
experimentos independentes. O “dot plot” para a marcação dos linfócitos 
CD19+CD40+ dos pacientes e controles estudados foram realizados a partir de 
um “gate” na população de linfócitos.  

 
  

CD19+

CD40+

MV                                 RC                               RS                                YE

GF                                 IM                                KM                              MC

Controle                            AS                                 DA                               EJ
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4.2  Análise genético-molecular 

 

O estudo de imunodeficiências primárias em humanos tem sido essencial 

para o avanço da imunologia. Em particular, o estudo de imunodeficiência com 

hiper-IgM (HIGM) tem esclarecido os complexos mecanismos moleculares que 

controlam a troca de classe de imunoglobulinas e o processo de hipermutação 

somática (Notarangelo et al., 2006).  

 A maturação do repertório de anticorpos envolve dois processos, a 

recombinação para mudança de classe, levando à produção de anticorpos de 

isotipos diferentes (IgG, IgA e IgE) (Berek et al., 1991; Kuppers et al., 1993; Liu et 

al., 1989; Rajewsky, 1996). No momento do diagnóstico a média da concentração 

plasmática da IgG foi de 107,95 mg/dL (mínimo não detectado e máximo de 470), 

IgA foi 18,81 mg/dL (mínimo  não detectado e máximo de 39) e a IgM foi  487,51 

mg/dL (mínima de 34,1 e máxima de 1025). De acordo com estes valores, 14 

pacientes apresentaram um padrão de IgM acima do valor normal, 13 apresentaram 

o valor de IgG baixo e 14 também apresentaram os valoresde IgA abaixo do normal, 

de acordo com a idade e de acordo com os percentis 97, 50 e 03, adaptado de 

Fujimura, 1991. É importante notar que pacientes com suspeita de deficiência da 

AID não são suscetíveis a infecções por enterovírus como é observado em 

pacientes agamaglobulinêmicos (Mease e Ochs et al., 1985; Mckinney e Katz et al., 

1987). Isto sugere que a presença de anticorpos IgM, mesmo na ausência da 

hipermutação somática e na ausência do switch de classes, representam um meio 

eficaz de defesa contra patógenos extracelulares.  

Considerando a heterogeneidade clínica e genética desses pacientes, o 

estudo molecular é fundamental para a realização do diagnóstico diferencial, 

delineamento terapêutico, aconselhamento genético e prognóstico dos casos. Além 

disso, a identificação de mecanismos genético-moleculares defeituosos contribuirá 

para o avanço do conhecimento sobre a resposta imune humana e sua 

suscetibilidade às infecções, área considerada estratégica no campo da 

biomedicina. 
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4.2.1 Estudo genético-molecular dos genes AICDA e UNG 

 

A expressão dos genes AICDA e UNG é restrita às células B do centro 

germinativo (Revy et al., 2000). 

Até os dias atuais, 80 mutações já foram relatadas no gene AICDA7, destas, 

51 são missense, 18 nonsense, 6 deleções, 1 insersão e 3 defeitos no sitio de 

Splice. Dos 5 exons que codificam o gene AICDA.  

O gene UNG inicialmente foi descrito contendo somente 4 exons com 

aproximadamente 13,5kb, incluindo a região promotora (Haug et al., 1994). Hoje 

sabe-se que todo o gene contém 7 exons, que geram através do mecanismo de 

splicing alternativo, duas isoformas da enzima (UNG1 e UNG2), sendo uma 

mitocondrial e uma nuclear. Este gene se localiza no cromossomo 12q23-q24.1 

(Haug et al., 1998). Existem 04 mutações descritas na literatura, todas acometem o 

domínio catalítico da proteína (Imai et al., 2003).  

Sabendo que mutação nos genes AICDA e UNG causam AR-HIGM, 

analisamos sua expressão por Real Time – PCR. Nesta etapa avaliamos a 

expressão dos genes em questão utilizando cDNA extraído de células PBMCs de 

pacientes e controles, que foram previamente ativadas por 5 dias com LPS e IL-4, e 

células não estimuladas (Revy et al., 2000). O controle positivo utilizado na reação 

foi o gene da β-actina.  

É claro que as enzimas AID e UNG têm um significado biológico importante, 

pois criam a diversidade de genes de imunoglobulinas e participam da hipermutação 

somática de genes. A importância da UNG na imunidade adaptativa foi inicialmente 

demonstrada usando camundongos knockout (Rada et al., 2002) e, posteriormente, 

em pacientes humanos carregando mutações inativadoras no gene UNG (Imai et al., 

2003).  

Analisamos conjuntamente as alterações na estrutura do DNA e RNAm. As 

células vivas dependem do funcionamento correto de milhares de genes, e cada um 

deles pode ser danificado por uma mutação nos diversos sítios da sequencia que 

codifica as proteínas (exons), nas regiões flanqueadoras desses exons, regiões de 

processamento do RNAm (sítios de “splice”), ou nas regiões que promovem a 

expressão gênica (promotores).  
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Nesta etapa utilizamos três diferentes métodos na busca por mutações, Real 

Time-PCR, RT-PCR e o sequenciamento. Durante as investigações elucidamos 

duas mutações diferentes no gene AICDA, em quatro pacientes não consanguíneos.  

Para confirmar a viabilidade da estrutura dos transcritos de mRNA, utilizamos 

a análise pelo método RT-PCR semi-quantitativo. Nesta técnica utilizamos o cDNA 

obtido a partir do transcrito primário de células ativadas e não ativadas com LPS e 

IL-4. O gene da β-actina foi utilizado como controle positivo da reação (FIGURA 10). 

 

 

FIGURA 10. Expressão da β-actina. Eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado com 
brometo de etídio após a reação de RT-PCR. As células foram mantidas em 
cultivo com 25 ng/mL de LPS e 5 ng/mL de interleucina - 4 (IL-4) e foram 
incubadas a 37°C em 5% de CO2 por cinco dias (Revy et al., 2000). Destas, foi 
extraído o cDNA utilizado na técnica de RT-PCR. Transcritos da β-actina 
utilizados como controle interno da expressão gênica.  LPS, Lipopolisacarídeo; 
IL-4, interleucina-4 (-), células não estimuladas, (+), células estimuladas. 
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4.2.1.1 Paciente AS 

 

Nesta etapa, utilizamos células PBMCs ativadas e não ativadas. Podemos 

observar uma baixa expressão dos genes AICDA e UNG por Real Time – PCR, em 

comparação com o controle (FIGURA 11A). A baixa expressão do gene AICDA por 

Real Time – PCR foi confirmada com a ausência de banda no gel de agarose 

(FIGURA 11B). A partir destes dados, o sequenciamento genético do DNAg foi 

realizado para os genes AICDA e UNG, mas nenhuma alteração importante foi 

encontrada. O cDNA do paciente não pôde ser sequenciado pelo fato de não haver 

amplificação suficiente que permitisse essa análise. 

 

A) B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Análise genético-molecular da paciente AS. A) Expressão relativa do gene 
AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4.Totas as reações de Real Time –PCR 
foram feitas em triplicata. Cont., Controle; AS, Paciente AS; pb, Pares de bases, 
(+), células estimuladas; (-), células não estimuladas.  
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4.2.1.2 Paciente DA 

 

Observamos uma diminuição da expressão relativa dos genes AICDA e UNG 

do paciente DA (FIGURA 12A). Quando analisamos o RNAm, observamos um 

padrão de banda diferente do padrão de banda apresentado pelo controle (FIGURA 

12B), indicando uma possível deleção. O sequenciamento do cDNA revelou a 

deleção c.426_543delGATTATTTTTACTGCTGGAATACTTTTGT 

AGAAAACCACGAAAGAACTTTCAAAGCCTGGGAAGGGCTGCATGAAAATTCAGT

TCGTCTCTCCAGACAGCTTCGGCGCATCCTTTT, deleção do exon 4 que contém 

117pb. 
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C) 

 

 

FIGURA 12. Análise genético-molecular do paciente DA. A) Expressão relativa do gene 
AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. C) Sequenciamento genético do cDNA 
para o gene AICDA, mostra a deleção do exon 4. Totas as reações de Real Time 
–PCR foram feitas em triplicata. Cont., Controle; DA, Paciente DA; pb, Pares de 
bases, (+), células estimuladas; (-), células não estimuladas. 
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4.2.1.3 Paciente EJ 

 

O paciente EJ demonstrou baixa expressão relativa nos genes AICDA e UNG 

(FIGURA 13A). O padrão de bandas da corrida eletroforética apresentou-se normal 

em comparação com o controle (FIGURA 13B), e quando sequenciamos os genes, 

encontramos uma substituição missense na base de número 260 do cDNA, gerando 

a troca de uma cisteína para uma serina (c.260C>G) no exon 3 do gene AICDA 

(FIGURA 13C). Para confirmar a importância do aminoácido mutado, analisamos 

qual região da proteína AID esta mutação afeta. Esta troca de aminoácidos já está 

descrita na literatura, tendo um único caso no mundo (Durandy e Peron et al., 2006). 

A partir desta informação, descobrimos que a alteração ocorre no domínio da citidina 

desaminase (FIGURA 13D), causando a disfunção da enzima AID. Além de 

demonstrar que esta mutação acomete um sítio importante na função da AID, é 

importante destacar que este aminoácido mutado faz parte de um sítio conservado 

entre espécies, confirmado assim a sua importância na funcionalidade da proteína 

(FIGURA 13E). 
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D) 

 
E) 

 

 
FIGURA 13. Análise genético-molecular do paciente EJ. A) Expressão relativa dos genes 

AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. C) Cromatogramas correspondentes ao 
sequenciamento do gene AICDA. Mutação missense c.260G>C (p. Cys87Ser) 
localizadas no exon 3. D) O gene AICDA é responsável por codificar quatro 
domínios, NLS, domínio da citidina desaminase, domínio Apobec e NES. A seta 
vermelha indica a localização da mutação missense c.260G>C (p.Cys87Ser), 
que afeta o domínio da citidina desaminase, responsável pela função da AID. 
Círculos pretos são demonstrativos de mutações missenses, círculos vermelhos, 
deleções e/ou inserções; círculos verdes, mutações nonsense e círculos 
alaranjados, mutações frameshift. E) Sítio conservado em quatro outras 
espécies. O quadrado vermelho indica o aminoácido mudado. Totas as reações 
de Real Time –PCR foram feitas em triplicata. Cont., Controle; EJ, Paciente EJ; 
pb, Pares de bases, (+), células estimuladas; (-), células não estimuladas. 
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4.2.1.4 Paciente GF 

 

A paciente GF também demonstrou baixa expressão relativa nos genes 

AICDA e UNG (FIGURA 14A). O padrão de bandas da corrida eletroforética 

apresentou-se normal em comparação com o controle (FIGURA 15B), e quando 

sequenciamos os genes, encontramos a mesma substituição missense que o 

paciente EJ apresentou, na base de número 260 do cDNA, gerando a troca de uma 

cisteína para uma serina (c.260C>G) no exon 3 do gene AICDA (FIGURA 14C). 

Para confirmar a importância do aminoácido mutado, fomos verificar a qual região da 

proteína AID esta mutação afeta. Esta troca de aminoácidos já está descrita na 

literatura, tendo um único caso no mundo (Durandy e Peron et al., 2006). A partir 

desta informação, descobrimos que a alteração ocorre no domínio da citidina 

desaminase (FIGURA 14D), causando a disfunção da enzima AID. Além de 

demonstrar que esta mutação acomete um sítio importante na função da AID, é 

importante destacar que este aminoácido mutado faz parte de um sítio conservado 

entre espécies, confirmado assim a sua importância na funcionalidade da enzima 

AID (FIGURA 14E). 
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E) 
 

 
FIGURA 14. Análise genético-molecular da paciente GF. A) Expressão relativa dos 

genes AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com 
LPS e IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. C) Cromatogramas correspondentes ao 
sequenciamento do gene AICDA. Mutação missense c.260G>C (p. Cys87Ser) 
localizadas no exon 3. D) O gene AICDA é responsável por codificar quatro 
domínios, NLS, domínio da citidina desaminase, domínio Apobec e NES. A seta 
vermelha indica a localização da mutação missense c.260G>C (p.Cys87Ser), 
que afeta o domínio da citidina desaminase, responsável pela função da AID. 
Círculos pretos são demonstrativos de mutações missenses, círculos vermelhos, 
deleções e/ou inserções; círculos verdes, mutações nonsense e círculos 
alaranjados, mutações frameshift. E) Sítio conservado em quatro outras 
espécies. O quadrado vermelho indica o aminoácido mudado. Totas as reações 
de Real Time –PCR foram feitas em triplicata. Cont., Controle; GF, Paciente GF; 
pb, Pares de bases, (+), células estimuladas; (-), células não estimuladas; Ser, 
Serina; Pro, Prolina; Cys, Cisteína; Tyr, Tirosina; Val, Valina. 
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4.2.1.5 Paciente IM 

 

A análise dos genes AICDA e UNG da paciente IM revelou uma baixa 

expressão relativa dos genes, por Real Time-PCR em comparação com o controle 

(FIGURA 15A). A baixa expressão do gene AICDA por Real Time – PCR foi 

confirmada com a ausência de banda no gel de agarose (FIGURA 15B). A partir 

destes dados, o sequenciamento genético do DNAg foi realizado para os genes 

AICDA e UNG, mas nenhuma alteração importante foi encontrada. O cDNA do 

paciente não pôde ser sequenciado pelo fato de não haver amplificação suficiente 

que permitisse essa análise. 

 A)                                                   B) 

 

FIGURA 15. Análise genético-molecular da paciente IM. A) Expressão relativa do gene 
AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. Totas as reações de Real Time –PCR 
foram feitas em triplicata.Cont., Controle; IM, Paciente IM; pb, Pares de bases, 
(+), células estimuladas; (-), células não estimuladas 
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4.2.1.6 Paciente KM 

 

A análise dos genes AICDA e UNG da paciente KM revelou uma baixa 

expressão relativa dos genes, por Real Time-PCR em comparação com o controle 

(FIGURA 16A). A baixa expressão do gene AICDA por Real Time – PCR foi 

confirmada com a ausência de banda no gel de agarose (FIGURA 16B). A partir 

destes dados, o sequenciamento genético foi realizado com o cDNA amplificado da 

paciente, mas não foi encontrado mutação. 

 
 

A) B) 

 
FIGURA 16. Análise genético-molecular da paciente KM. A) Expressão relativa do gene 

AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. Totas as reações de Real Time –PCR 
foram feitas em triplicata. Cont., Controle; KM, Paciente KM; pb, Pares de bases, 
(+), células estimuladas; (-), células não estimuladas. 
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4.2.1.7 Paciente MC 

 

A paciente MC apresenta um padrão de expressão diferente dos outros 

pacientes. Esta paciente apresentou uma alta expressão dos genes AICDA e UNG 

(FIGURA 17A). A partir deste momento, a ideia era que esta paciente apresentasse 

alguma inserção, mas a amplificação por RT-PCR mostrou que o padrão de banda 

apresentado é normal em comparação com o controle da reação (FIGURA 17B). O 

sequenciamento genético do cDNA para os genes AICDA e UNG não mostrou 

alteração. 

 

A) B) 

 
 

 

 
FIGURA 17. Análise genético-molecular da paciente MC. A) Expressão relativa do gene 

AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. Totas as reações de Real Time –PCR 
foram feitas em triplicata. Cont., Controle; MC, Paciente MC; pb, Pares de bases, 
(+), células estimuladas; (-), células não estimuladas. 
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4.2.1.8 Paciente MV 

 

Observando as análises a expressão relativa dos genes AICDA e UNG por 

Real Time – PCR, observamos uma baixa expressão em comparação com o 

controle da reação (FIGURA 18A). Analisando a amplificação dos produtos de PCR, 

podemos ver um padrão normal de bandas quando comparamos com o controle da 

reação (FIGURA 18B). A partir destes dados, o sequenciamento genético do cDNA 

foi realizado para os genes AICDA e o sequenciamento genético do DNAg foi 

realizado para o gene UNG, mas nenhuma alteração importante foi encontrada.  

. 

A) B) 

 
 

 
FIGURA 18. Análise genético-molecular da paciente MV. A) Expressão relativa do gene 

AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. Totas as reações de Real Time –PCR 
foram feitas em triplicata.  Cont., Controle; AS, Paciente AS; pb, Pares de bases, 
(+), células estimuladas; (-), células não estimuladas. 

  

Cont. MV 

-      +  

Cont. MV 

-      +  

 MV   Cont.   

+       + 

2000pb 

 800pb 

1200pb 

 400pb 

 200pb 



86 
 

 

4.2.1.9 Paciente RC 

 

A análise genética da paciente RC mostrou uma diminuição da expressão 

relativa dos genes AICDA e UNG  por Real Time-PCR (FIGURA 19A). Quando 

analisamos o RNAm, observamos um padrão de banda diferente do padrão de 

banda apresentado pelo controle (FIGURA 19B), indicando uma possível deleção. O 

sequenciamento do cDNA revelou a deleção 

c.426_543delGATTATTTTTACTGCTGGAATACTTTTGTAGAAAACCACGAAAGAAC

TTTCAAAGCCTGGGAAGGGCTGCATGAAAATTCAGTTCGTCTCTCCAGACAGCT

TCGGCGCATCCTTTT, deleção total do exon 4 (contém 117pb). Esta deleção 

ocorre por um defeito no sítio de splice, este erro acarreta na deleção total do exon 

4. 
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A)                                                   B) 
 

 

 
 
 
 

 
C) 

 
FIGURA 19. Análise genético-molecular da paciente RC. A) Expressão relativa do gene 

AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e 
IL-4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células 
previamente ativadas com LPS e IL-4. C) Sequenciamento genético do cDNA 
para o gene AICDA, mostra um defeito de splice, acarretando na deleção total do 
exon 4. Totas as reações de Real Time –PCR foram feitas em triplicata.  Cont., 
Controle; DA, Paciente DA; pb, Pares de bases, (+), células estimuladas; (-), 
células não estimuladas 
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4.2.1.10 Paciente YE 

 

A expressão relativa dos genes AICDA e UNG para o paciente YE 

apresentou-se normal em comparação com o controle (FIGURA 20A). Este mesmo 

dado foi confirmado com a amplificação dos genes e corrida eletroforética (FIGURA 

20B). O sequenciamento do cDNA foi realizado para o gene AICDA e para o gene 

UNG foi realizado o sequenciamento do DNAg. Nesta caso, a AR-HIGM foi 

descartada neste paciente. 

A) B) 

 
FIGURA 20. Análise genético-molecular da paciente RC. A) Expressão relativa do gene 

AICDA e UNG realizada com células PBMC ativadas e não ativadas com LPS e IL-
4. B) Corrida eletroforética realizada com RNAm extraído de células previamente 
ativadas com LPS e IL-4. Totas as reações de Real Time –PCR foram feitas em 
triplicata. Cont., Controle; AS, Paciente AS; pb, Pares de bases, (+), células 
estimuladas; (-), células não estimuladas. 
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4.2.2 Estudo genético-molecular do gene CD40 

 

Tem sido demonstrado em modelos animais que a expressão de CD40 é 

controlada por uma regulação pós-transcricional, que ocorre através de splicing 

alternativo (Tone et al., 2001). Em particular, existem cinco isoformas da molécula 

CD40 (tipos I, II, III, IV e V) gerados por splicing alternativo que ocorrem na região 

entre o exon 05 e exon 09. Os tipos III e IV, ao contrário do tipo II, contêm uma 

região transmembrana que permite que elas sejam expressas em superfície 

celular. Estes dados sugerem que a sinalização através de CD40 é regulada por um 

feedback negativo, que depende do mecanismo de splicing alternativo para formar o 

produto final. Dados semelhantes foram obtidos em seres humanos também. Assim, 

podemos especular que um desequilíbrio da expressão pode gerar um produto de 

splicing alternativo errado, que leva a um fenótipo de HIGM (Tone et al., 2001).  

Muito se sabe sobre as consequências que um defeito no CD40 causa no 

sistema imunológico. Esta informação foi derivada de estudos feitos com pacientes 

deficientes de CD40 e camundongos knockout, e tem demonstrado o papel critico 

quando há uma ausência de sinalização entre as células B e células T via interação 

CD40-CD40L. Na verdade, o distúrbio imunológico que resulta em um defeito no 

CD40 ou CD40L é considerado uma imunodeficiência combinada ao invés de 

humoral. Pacientes com deficiência de CD40 pode oferecer a única oportunidade 

para investigar essa questão através da observação clínica. 

Até o momento, foram demonstradas somente 4 mutações que acarretam 

uma deficiência no CD40, sendo 03 mutações missense e um erro de splicing em 

sitio indefinido (Ferrari et al., 2001; Kutukculer et al., 2003). Analisamos 

geneticamente os pacientes que demonstraram uma baixa expressão da molécula 

CD40 na superfície da célula B CD19+. Dos 11 pacientes estudados, observamos 

uma diminuição do CD40 na paciente RS. 

Analisando a expressão relativa do gene CD40, observamos uma baixa 

expressão por Real Time-PCR (FIGURA 21A). A análise por RT-PCR do cDNA 

apresentou-se normal em comparação com o controle da reação (FIGURA 21B). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11675497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12584544
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A) B) 

 

 

 
FIGURA 21. Análise genético molecular do gene CD40. A) A análise por Real Time-PCR 

mostrou uma diminuição da expressão gênica quando comparado com o 
controle. É importante ressaltar que os primers utilizados estão localizados fora 
das regiões de splicing alternativo. B) Eletroforese em gel de agarose a 1,5% 
corado com brometo de etídio após a reação de RT-PCR. Análise do gene CD40 
por RT-PCR feito com o transcrito de células não estimuladas. Totas as reações 
de Real Time –PCR foram feitas em triplicata. Cont., Controle; (-), células não 
estimuladas; pb, Pares de base. 
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4.2.3 Estudo genético-molecular do gene INO80 

 

A partir do momento que se sabe que mutantes do complexo INO80 

apresentam hipersensibilidade a agentes que causam danos ao DNA, e que a 

enzima AID quando super expressa, pode causar danos ao DNA por um mecanimo 

ainda não descrito, investigamos se os pacientes estrangeiros (1 francês e 3 turcos), 

que foram investigados previamente para os genes AICDA, UNG e CD40 

apresentam algum tipo de alteração no complexo INO80. A primeira análise 

realizada nestes pacientes foi feita pelo grupo de pesquisadores da Dra. Anne 

Durandy, onde se observou que um dos quatro pacientes apresentou alteração na 

proteína, verificada por Western- Blot (dados não mostrados). 

O sequenciamento genético dos 36 exons que compõe o gene INO80 foi 

realizado e foram encontradas duas mutações missense em heterozigose. A 

primeira mutação foi encontrada no exon 4, onde há uma troca de uma Guanina 

para uma Adenina na base 24012 do DNAg (g.24012 G>A) (FIGURA 22A). A 

segunda mutação foi encontrada no exon 26, onde há uma substituição de uma 

Guanina para uma Timina na base 99976 do DNAg (g.99976 G>T) (FIGURA 22B) 

do paciente OD. As mutações foram confirmadas no cDNA do paciente. 
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FIGURA 22. Análise genético molecular do gene INO80. A) Sequenciamento genético do 
exon 4 do gene INO80, mostrando a troca de uma Guanina para uma Adenina 
na base 24012 do DNAg (g.24012 G>A). B) Sequenciamento genético do exon 
26 do gene INO80, mostrando a troca de uma Guanina para uma Timina na base 
99976 do DNAg (g.99976 G>T) no do paciente OD. As mutações foram 
confirmadas no cDNA do paciente. Ser, Serina; Glu, Ácido Glutâmico; 
Ala,Alanina; Leu, Leucina; Asp,Ácido aspártico; Val, Valina. 

 Ala     Leu      Asp      Val       Leu      Leu 

p.Val1008Gly 

 

Paciente OD 

Controle 

Exon 26 – INO80 
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Os pacientes brasileiros com a síndrome de HIGM vivem num meio ambiente 

diverso, distinto dos padrões do hemisfério norte, estando sujeitos à exposição a 

diferentes antígenos microbianos e patógenos característicos de regiões tropicais, 

além de serem expostos precocemente a um protocolo de imunizações que inclui 

microrganismos vivos, potencialmente patogênicos para eles. Não há conhecimento 

detalhado sobre as possíveis repercussões que tais práticas induzem nestes 

pacientes e quais padrões de mutações levam a síndrome de HIGM em pacientes 

nesta população brasileira, amplamente miscigenada. 

Em resumo, nossos pacientes apresentaram infecções de repetição com 

predomínio em via respiratória superior, inferior e hiperplasia linfóide, sendo que 

uma paciente apresentou infecção por micobacteriose cutânea, atípico para 

deficientes da enzima AID.  

Identificamos duas mutações missense e duas deleções do exon 4 por defeito 

de splicing no gene AICDA. Identificamos também duas mutações missense no gene 

INO80. É importante ressaltar que as deleções do exon 4 são inéditas na literatura. 

Além disso, o paciente OD é o primeiro caso de paciente com mutação no gene 

INO80. As expressões gênicas dos genes AICDA e UNG foram simultaneamente 

baixas, o que sugere uma cooperação entre as enzimas, o que ainda não foi 

analisado na literatura.  

Os resultados obtidos neste trabalho foram fundamentais, pois permite que a 

equipe médica que atende cada uma das famílias realize um aconselhamento 

genético com os pacientes com o diagnóstico genético confirmado, onde os futuros 

recém-nascidos poderão ser tratados com IVIG antes do desenvolvimento dos 

sintomas da AR-HIGM, o que será de inestimável valor para estes indivíduos uma 

vez que a IVIG previne as infecções causadas pelos patógenos extracelulares 

melhorando a qualidade de vida desses pacientes. 

Até agora, nenhuma relação genótipo-fenótipo pode ser estabelecida entre os 

pacientes com deficiência de AID. A descrição de novos casos é extremamente útil 

para que no futuro talvez, consigamos estabelecer essa relação. No futuro, com o 

aumento dos deficientes identificados no Brasil, será possível definir com precisão o 

perfil de mutações nos pacientes brasileiros.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 A citometria de fluxo demonstrou ser uma importante técnica na triagem e 

diagnóstico inicial de pacientes com deficiência na molécula CD40.  

 

 As mutações observadas nos genes AICDA, UNG, CD40 e INO80 foram 

heretogêneas. Identificamos uma mutação missense em dois pacientes, duas 

deleções do exon 4 por defeito no mecamismo de splicing, e duas mutações 

missense em heterozigose no gene INO80. Estes dados são de extrema 

importância, porque ainda não foi realizado um estudo genético em pacientes 

brasileiros com AR-HIGM. 

 

 A análise genético-molecular se mostrou de extrema importância, pois 

futuramente será possível um aconselhamento genético nas famílias onde foi 

finalizado o diagnóstico genético, possibilitanto assim uma triagem dos futuros 

recém-nascidos.  

 

 Infelizmente, o fato de existirem poucos pacientes com diagnóstico genético 

confirmado de AR-HIGM, a heterogeneidade genotípica e fenotípica dos mesmos, 

impossibilita a realização da correlação genótipo-fenótipo. Num futuro próximo, com 

o estudo de mais pacientes, este dado poderá ser obtido. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Estudo de Pacientes com Suspeita de Imunodeficiência Primária 

 

Paciente encaminhado por: 

Nome H.C. Ano Nascimento 
___________ 

Sexo 
M      F 

Idade - Diagnóstico 
Anos____                                                      
Meses ___ 

 Tel: 

 

Consangüinidade 
Sim (  ) Não (0) 
Tipo_________ 

Nº. Gesta: 1  2  3  
4  5 6  7   8  9  10 
NE* 

No. filhos: 1  2  3  
4  5  6  7  8  9  10  
NE* 

Sadios: Sim( )Não ( ) 
Infec.repet. Sim ( )  Não ( ) 

Antecedentes Familiares Heredograma 

Falecimentos 
precoces 
Sim ( )  Não ( ) 

Parentesco 
____________
_ 

Idade de óbito 
_____________ 

Dx IDP 
Sim ( )  Não ( ) 
DGC Sim( )Não ( ) 
Outra 
___________ 

 

Vacinas BCG 
Sim ( )  Não ( ) 
Não especificado ( 
) 

Idade de 
aplicação 
_____meses 

Reação adversa 
Sim( ) Não ( ) 

Adenomegalias 
BCG disseminada 
Outra __________ 

Hep B –  
S (  )N (  )NE* 

DPT/dT–  
S(  )N (  )NE* 

Tríplice –  
S(  )N (  )NE* 

Hib –  
S (  )N (  )NE* 

Varicela –  
S (  )N (  )NE* 

VTV –  
S(  )N(  )NE* 

Sabin –  
S (  )N (  )NE* 

Salk –  
S (  )N (  )NE* 

Sarampo – 
S (  )N (  )NE* 

Mening –  
S (  )N (  )NE* 

Pneumo 
S(  )N(  )NE* 

Pólio –  
S(  )N(  )NE* 

Reação adversa? (  )sim (  )não.  Especificar: vacina ___________________ 
                    Manifestação _____________ 

DNPM  BDNPM S(  )N(  )NE* RDNPM S(  )N(  )NE*.  
Detalhar: 

DPE >p90% S(  )N(  
) 

<p10% S(  )N(0) >p10% e <p90% S(  )N(0) 

1ª manifestação  Motivo de Estudo 

Idade 
_______ano 
_______ meses 

Local Infec. Repetição Sim (  )Não (  ) 
Manifest. Grave Sim (  )Não (  ) 
História Familiar Sim (  )Não (  ) 
Outro Sim (  )Não (0). Especificar: 
_________________ 

Manifestações No. de 
episódios 

Microorg. 
isolado 
Sim (  )Não (  

) 

Microorganismo Isolado Localização 

1  Otite     

2 Pneumonia     

3 Pneumonia / DP     

3 Amigdalite     

4 Linfonodo     

5 ITU     

6 Meningite     

7 Artrite     

8 Osteomielite     

9 Diarréia     

10 Infecções de Pele     
Especificar:     

11 Artrite     

12 Sepse      

13 Colangite 
esclerosante  
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14 Outras 
 
 
 
 
 
 

    

Granulomas  
Sim (  )Não (0) 

Nº episódios Localização 
1 TGI 
2 Urinário 

3 Cardíaco 
Outra: 
___________ 

Microorg. Isolado No. 
Hospitalizações 

Exames Laboratoriais – início investigação 

HMG Hb Leuco NT LT PLQ 

Imunoglobulinas 
(antes da 
reposição de 
Gama) 

IgG IgM IgA IgE 

Complemento C3 C4 CH50 

Quimiotaxia  Mono  PMN 

Mono  Mig.Espontânea   

PMN Mig estim. soro nl   

 Mig.  estim. soro pcte    

Superóxido Mono PMN NBT 

Espontâneo   Repouso Estimulado 

Estimulado   

Tratamento 
1 IFN γ 
2 ITRA 
3 FLUCO 
4 SMX +TMP 
5 Prednisona 
6 TMO   7 Outros 

Administração 
Sim (  )Não (0) 
Data de inicio 
_____________
__ 

Tratamento atual 
Sim (  )Não (0) 

Óbito 
Sim (  )Não (0) 
Idade  
________ 

Causa 
1 Conhecida 
2 Desconhecida  

Autópsia 
Sim (  )Não ( ) 

Laudo  

* = não especificado  

 

 

OUTRAS MANIFESTACOES – LIVRE RELATO DE OCORRENCIAS 
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ANEXO B.1 – Termo de Consentimento livre e esclarecido (maiores de 18 anos) 

 

ESTUDO: DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES E ASPECTOS CLÍNICOS DE 

PACIENTES COM SÍNDROME DE HIPER-IGM AUTOSSÔMICA 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para 

nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a  

você.  

Eu (nome e profissão), ..........................................................................................., 

residente e domiciliado a ........................................................................................., 

portador da cédula de identidade, RG ......................... , e inscrito no 

CPF/MF.............................. nascido(a) em ___ /____/___ , abaixo assinado(a), 

concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a) do estudo 

“Defeitos genético-moleculares e aspectos clínicos de pacientes com síndrome de 

Hiper-IgM autossômica.”, declaro que obtive todas as informações necessárias, bem 

como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.  

 

O principal objetivo deste estudo é analisar o espectro clínico, imunológicos, 

epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo correlação genótipo 

x fenótipo de pacientes brasileiros com síndrome de Hiper IgM autossômica. 

 

Estou ciente que: 

I. O estudo se faz necessário para que se possa analisar o espectro clínico, 

imunológicos, epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo 

correlação genótipo x fenótipo de pacientes brasileiros com síndrome de 

Hiper IgM autossômica; 

II. Serão realizados: 

a) Exame de sangue consistirá de não mais de 20 mL de sangue a serem 

extraídos em um período de um mês, sendo que cada amostra será de 
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não mais de 20 mL. Os riscos da retirada de sangue são hematoma local 

(rouxidão), algum desconforto e, raramente, tontura. 

 

III. Essa(s) coleta(s) será (ao) feita(s) apenas para este estudo e, com indivíduos 

portadores da Hiper-IgM autossômica, em nada influenciará (influenciarão) o 

meu tratamento; não vai (vão) me curar; não vai (vão) me causar nenhum 

problema, exceto o pequeno incômodo de dor no momento da coleta 

(introdução da agulha para retirada do sangue); 

IV. A participação neste projeto não tem objetivo de me submeter a um 

tratamento, bem como não me acarretará qualquer ônus pecuniário com 

relação aos procedimentos médico-clínico-terapêuticos efetuados com o 

estudo; 

V. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

VI. A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou  bem estar 

físico. Não virá interferir no atendimento ou tratamento médico; 

VII. Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus 

dados pessoais não sejam mencionados; 

VIII. Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, 

ao final desta pesquisa: 

 

      (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

      (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

Estes estudos podem melhorar o entendimento da doença levando a formas 

mais eficazes de diagnóstico e tratamento no futuro. É provável que o voluntário em 

questão não seja beneficiário direto destes avanços. 

Quaisquer dúvidas, que possam ocorrer com relação a esse estudo, poderão 

ser contatados:  

 Dr. Antonio Condino Neto na Universidade de São Paulo, Laboratório de 

Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo –SP 05508-900, 

telefone (11) 3091-7435. 
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 Stefanie Gomes Klaver na Universidade de São Paulo, Laboratório de 

Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo-SP 05508-900, 

Telefone (11) 8038-1035 ou (11) 3091-7435 

 

São Paulo,______de__________________de   2011. 

 

 

(  ) Paciente     ................................................................................................... 

 

Testemunha 1 :   ______________________________________________ 

         Nome / RG / Telefone 

 

 

 

Testemunha 2 :   ______________________________________________ 

         Nome / RG / Telefone 

 

 

Responsável pelo Projeto: ______________________________________ 

                   Stefanie Gomes Klaver 
      Telefone: (11) 3091-7435 
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ANEXO B.2 – Termo de Consentimento livre e esclarecido (menores de 18 anos) 

  

ESTUDO: DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES E ASPECTOS CLÍNICOS DE 

PACIENTES COM SÍNDROME DE HIPER-IGM AUTOSSÔMICA 

 

Seu filho está sendo convidado a participar do presente estudo. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos (ou 

estaremos) fazendo. Leia atentamente. Caso tenha dúvidas, teremos prazer em 

esclarecê-las. Se concordar, o documento será assinado e só então daremos início 

ao estudo. Sua colaboração será muito importante para nós. Mas, se quiser desistir 

a qualquer momento, isto não causará nenhum prejuízo, nem a você, nem ao(à) seu 

(sua) filho(a).  

 ________________________________________________________________ 

 Eu............................................................... , RG ............................. , abaixo assinado 

(a), concordo de livre e espontânea vontade que meu(minha) filho(a) 

.................................................. nascido(a) em _____ / _____ /_______ , seja 

voluntário do estudo “Defeitos genético-moleculares e aspectos clínicos de pacientes 

com síndrome de Hiper-IgM autossômica ”. Declaro que obtive todas as informações 

necessárias e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas.  

O principal objetivo deste estudo é analisar o espectro clínico, imunológicos, 

epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo correlação genótipo 

x fenótipo de pacientes brasileiros com síndrome HIGM autossômica. 

 

Estou ciente de que: 

I. O estudo se faz necessário para que se possa analisar o espectro clínico, 

imunológicos, epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo 

correlação genótipo x fenótipo de pacientes brasileiros com síndrome de 

Hiper IgM autossômica; 

II.     Serão feitas do(a) meu(minha) filho(a): coleta  de sangue consistirá de não 

mais de 20 mL de sangue a serem extraídos em um período de 1 meses, 

sendo que cada amostra será de não mais de 20 mL. Os riscos da retirada de 
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sangue são hematoma local (rouxidão), algum desconforto e, raramente, 

tontura; 

III. Estas coletas serão feitas apenas para este estudo e em nada influenciarão o 

tratamento de meu (minha) filho(a); e não vai (vão) me causar nenhum 

problema, exceto o pequeno incômodo de dor no momento da coleta 

(introdução da agulha para retirada do sangue);  

IV. A participação neste estudo não tem fins terapêuticos e será sem custo algum 

para mim; 

V. Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de dar qualquer explicação;  

VI. A desistência não causará nenhum prejuízo a mim, nem (a) meu (minha) 

filho(a), nem interferirá no atendimento ou tratamento médicos a que ele(ela) 

estiver sendo submetido; 

VII. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo em que sejam divulgados em publicações científicas, desde que 

nem o meu nome, nem o de meu filho sejam mencionados; 

VIII. Caso eu deseje, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final deste 

estudo; 

IX. Poderei contatar a Secretaria da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos – ICB/USP - no Fone 3091-7733 para recursos ou reclamações em 

relação ao presente estudo. 

 

a) Nós como pais, concordamos em passar o telefone e endereço para o 

pesquisador. 

 Contatos dos pais: 

Nome pai:_______________________________________________ 

Nome mãe:______________________________________________ 

Telefone residencial:_____________Telefone celular:___________ 

Endereço:_______________________________________________ 

Cidade:____________Estado:______________CEP:____________ 

Quaisquer dúvidas, que possam ocorrer com relação a esse estudo, poderão 

ser contatadas:  
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 Dr. Antonio Condino Neto na Universidade de São Paulo, Laboratório de 

Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo –SP 05508-900, 

telefone (11) 3091 7435. 

 Stefanie Gomes Klaver na Universidade de São Paulo, Laboratório de 

Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo-SP 05508-900, 

Telefone (11) 8038-1035 ou (11) 3091-7435. 

 

OBS: Assinalar abaixo com (x): 

  
       (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

       (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

  

São Paulo,              de                              de   2011. 
  
  
(  ) Paciente  /  (  ) Responsável    
  
 
Testemunha 1 :   _______________________________________________ 

      Nome / RG / Telefone 
  
 
 
 
Testemunha 2 :   _______________________________________________ 
        Nome / RG / Telefone 
 
 
 
  
 Responsável pelo Projeto: ______________________________________ 
                                    Stefanie Gomes Klaver 
      Telefone: (11) 3091-7435 


