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RESUMO 

 
Klaver S. Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com 
diagnóstico clínico de imunodeficiência primária. [Tese (Doutorado em Imunologia)] 
– São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
As imunodeficiências primárias são um grupo heterogêneo de doenças hereditárias 
do sistema imunológico que levam a suscetibilidade aumentada a infecções e que 
acometem principalmente crianças. Isoladamente, as imunodeficiências são 
classificadas como raras. A prevalência desses transtornos variam de 1:10.000 a 
1:100.000 na Europa e América Latina, respectivamente (1-3). Segundo a União 
Internacional de Sociedades Imunológicas, existem torno de 300 tipos de 
imunodeficiências primárias já foram molecularmente definidas (4) Mingyan Fang  
2016 next generation sequencing., e este número está aumentando rapidamente 
com a ajuda de técnicas de genéticas mais elaboradas, como o sequenciamento de 
ultima geração (5-8). Aqui nós descrevemos 5 pacientes pertencentes a 4 famílias (2 
Turcas e 2 Brasileiras), todas com história de consanguinidade, onde os pacientes 
apresentaram infecções recorrentes desde os primeiros dias de vida. Após uma 
análise clínica bem detalhada, combinamos as técnicas de mapeamento 
homozigótico combinado com o sequenciamento do exoma. Finalizamos com a 
identificação e caracterização de três imunodeficiências primárias, sendo que duas 
delas ainda não haviam sido descrita na literatura (9, 10). A primeira nova 
imunodeficiência identificada (Paciente 1) foi causada por uma mutação bialélica no 
sítio de splice do gene PRKCD (protein kinase C delta; c.1352+1G>A), causando 
ausência do produto proteico correspondente e consequentemente ausência na 
fosforilação da cascata de ativação. A segunda foi identificada em dois pacientes 
(Paciente 2 e 3), primos de primeiro grau, e foi causada por uma mutação bialélica 
no gene que codifica NIK (MAP3K14; c.C1694G; p.Pro565Arg), levando a uma 
perda da função cinase da proteína, visto tanto nos ensaios in silico quanto in vitro. 
Esses pacientes apresentaram uma sinalização das vias canônicas e não-canônicas 
do NF-κB prejudicadas, apresentaram linfopênia de célula B, defeito no Switch de 
classes, defeito na sobrevivência da célula B e expressão do ICOSL prejudicada. 
Além do fenótipo de célula B, os pacientes também apresentaram um fenótipo de 
células T e NK, onde as células T CD3+CD4+ e T de memória não estão exercendo 
suas funções. O número de células NK também apresentou-se diminuídas, além de 
apresentar um defeito na sua ativação e na formação de sinapse imunológica. A 
terceira que descrevemos aqui (Paciente 4), já é conhecida na literatura. A paciente 
apresentou desde sua primeira infância uma característica clínica compatível com 
SCID, porém o teste para detectar apresentou-se normal. Após a análise genética 
detalhada, identificamos uma nova mutação no gene IL7Rα (cadeia α do receptor da 
IL-7; c.G353A), que é uma dos genes causadores de uma das formas mais comuns 
de SCID. Após a análise genética detalhada da paciente 5, finalizamos com 8 genes 
candidatos, mas dentre esses genes, nenhum é responsável por causar o fenótipo 
de IDP que a paciente apresenta. Os avanços dos conhecimentos sobre imunologia 
e genética facilitaram a descoberta de novos defeitos genético-moleculares 
envolvendo pacientes com característica clínica de PID, no entanto ainda há muito o 
que ser estudado. A análise genética e a identificação do defeito genético, permite 
que nossos pacientes possam ter uma melhor sobrevida, podendo realizar um 
tratamento correto e permite o aconselhamento genético na família. 
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ABSTRACT 
 

Klaver S. Study of new molecular genetic defects in patients with clinical diagnosis of 
primary immunodeficiency. [PhD. Thesis (Immunology)] – São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Primary immunodeficiencies are a heterogeneous group of inherited diseases of the 
immune system leading to increased susceptibility to infections and affecting mainly 
children. Immune deficiencies are classified as rare, but when we form a set of 
immunodeficiency, it becomes more often than we realize. The prevalence of these 
disorders range from 1:10,000 to 1:100,000 in Europe and Latin America, 
respectively (1-3). According to the International Union of Immunological Societies, 
there are arround 300 types of primary immunodeficiencies that have been 
molecularly defined (4), and this number is expected to increase rapidly with the help 
of techniques more genetically elaborate (5-8). Here we describe 5 patients from 4 
families (2 Turks and 2 Brazilian), all with a consanguinity history, where the patients 
had recurrent infections since the firsts days of life. After a very detailed clinical 
analysis, we applied the homozygous mapping techniques combined with exoma 
sequencing. We had finish this project with the identification and characterization of 3 
primary immunodeficiencies, where 2 are new immunodeficiencies caused by 
mutations in different genes (9, 10). The first new PID identified (Patient 1) was 
caused by a mutation in the splice site of the gene PRKCD (protein kinase C delta; 
c.1352+1G>A) that causes an absence of the corresponding protein product and 
therefore no phosphorylation of the activation cascade. The second new PID (Patient 
2 and 3) was identified in two first-degree causins, was caused by a biallelic mutation 
in the gene encoding NIK (MAP3K14; c. C1694G), leading to a loss of kinase 
function of the protein, since both in trials in silico and in vitro. These patients had a 
signal of canonical and non-canonical NF-κB pathway affected showed lymphopenia 
of B cell, defect in the switch classes, defect in B cell survival and expression of 
impaired ICOSL. In the B cell phenotype, patients also had a phenotype of T and NK 
cells, where the CD3+CD4+ cells and memory T are not performing their functions. 
The number of NK cells are decreased, in addition to having a defect in their 
activation and the formation of the immune synapse. The third gene we describe 
here (patient 4), is already known in the literature. The patient had clinical 
characteristics compatible with SCID since his early childhood. After the detailed 
genetic analysis, we identified a novel mutation in the gene IL7Rα (α chain of the IL-7 
receptor; c.G353A), which is one of the causative genes of the most common forms 
of SCID. With the patient 5, after a detailed clinical characterization and genetic 
analysis, we end with 8 genes that could be the disease causing, but after some 
validations, all genes was excluded to be the disease causing simptoms. Advances 
of knowledge on immunology and genetics facilitated the discovery of new molecular-
genetic defects involving patients with a clinical feature of PID, however there is still 
much to be studied. Genetic analysis and identification of the genetic defect allows 
our patients may have a better survival and can perform a proper treatment and 
genetic counseling allows the family. 
 
 
Keywords: Primary immunodeficiencies. New genes. Recurrent infections. NGS. 
Genetic analysis. Diagnosis. Hypogammaglobulinemia.  
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Introdução às Imunodeficiências Primárias 

O sistema imunológico é uma complexa rede de células e moléculas dispersas 

por todo o organismo que cooperam para nos proteger contra microrganismos 

infecciosos e outras ameaças internas como, por exemplo, as células cancerígenas. 

O sistema imunológico é especializado na identificação, erradicação do “perigo” e é 

composto por células altamente especializadas, proteínas, tecidos e órgãos. O 

linfócito T, linfócito B, células NK, fagócitos e fatores solúveis, tais como as do 

sistema complemento, são alguns dos componentes principais do sistema 

imunológico e apresentam funções específicas responsáveis pela defesa do 

organismo. Quando há ausência e/ou deficiência nas moléculas e/ou células que 

compõem o sistema imune, há então uma imunodeficiência, que pode ser 

classificada como congênita/primária ou adquirida/secundária (11), podendo levar ao 

surgimento de infecções e, com menos frequência, desenvolvimento de tumores, 

enfermidades autoimunes, alergias e alterações endócrinas e neuropsiquiátricas 

(12). 

As imunodeficiências adquiridas/secundária são causadas por fatores 

exógenos, tais como, infecções, quimioterapia, irradiação e desnutrição. As 

imunodeficiências primárias (IDPs) são um grupo de doenças raras e com expressão 

heterogênea, que geralmente se manifestam até os sete anos de idade, embora 

algumas vezes possa ser detectada somente na vida adulta, sendo geralmente 

consequência de defeitos genéticos do sistema imunológico e do seu 

desenvolvimento (13). Estas doenças apresentam um amplo espectro de 

manifestações clínicas e achados laboratoriais. Há um vasto número de casos que 

resultam também em doenças autoimunes e câncer (11, 14-19). 

 

1.2 Descoberta das Imunodeficiências Primárias (IDPs) 
A descoberta das imunodeficiências primárias foi atribuída ao Dr. Ogden 

Bruton em 1952, que documentou o caso de uma criança de oito anos, do sexo 

masculino, que apresentava infecções recorrentes e ausência da fração 

gamaglobulina na eletroforese de proteínas, mas que tinha uma boa resposta à 

terapia com imunoglobulina (20). Mais tarde soube-se que esta criança apresentava 

agamaglobulinemia ligada ao X (XLA) (21). Além da descrição deste paciente, antes 

de 1950, houveram relato de outros pacientes com características clínicas 

compatíveis com IDP. A Ataxia Telangiectasia (AT) foi relatada no ano de 1926 (22), 
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Candidíase Mucocutânea Crônica (CMC) em 1929 (23), e a Síndrome de Wiskott-

Aldrich (WAS) em 1937 (24). O primeiro paciente com deficiência celular foi descrita 

em 1950 (25), o primeiro caso de um defeito fagocítico (Neutropenia Congênita 

Severa) foi relatada em 1956 (26), o primeiro caso de Doença granulomatosa 

crônica (DGC) foi descrita em 1957 (27) e o primeiro caso de deficiência do 

complemento (deficiência de C2) foi relatado em 1966 (28).  

Entre as décadas de 1950 e 1960, a descoberta da agamaglobulinemia ligada 

ao X, da síndrome de DiGeorge e da imunodeficiência combinada grave gerou um 

marco para a divisão da imunidade específica, entre a resposta mediada por 

anticorpos (humoral) e a resposta mediada por células (celular), 15 anos antes da 

descoberta dos linfócitos B e T (29). De forma semelhante, a importância dos 

defeitos da função das células natural killer (30) e da sinalização dos denominados 

toll-like receptors (TLRs) (31, 32) vem se tornando foco de atenção dentro das IDPs. 

No passado, imaginava-se que as imunodeficiências primárias eram causadas 

por um ou mais defeitos do sistema imunológico, que levava ao aumento na 

susceptibilidade de infecções. Hoje, sabe-se que as IDP são um grupo heterogêneo 

de desordens do sistema imunológico, caracterizado por combinações de infecções 

recorrentes, autoimunidade, linfoproliferação, processos granulomatosos, atopias e 

malignidade (33-54).  

A descoberta e caracterização da IDP foi crucial para o entendimento e 

organização funcional da biologia molecular do sistema imunológico. Com isto, 

abriu-se a possibilidade do reconhecimento, caracterização e identificação dos 

quase 300 diferentes tipos de IDPs (1, 16, 55-58).  

 

1.3 Classificação das Imunodeficiências primárias 
A classificação antiga das IDPs era baseada em quatro categorias (linfócito T, 

linfócito B, fagócitos e deficiência do complemento), onde acreditava-se que 

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

infecções por bactérias extracelulares, pacientes com defeitos no linfócito T tinham 

propensão a desenvolver infecções por bactérias intracelulares, por vírus, parasitas 

e fungos, e que pacientes com defeitos no sistema fagocitário tinham propensão a 

infecções por bactérias e fungos, em área de barreira (59).  

 A complexidade da genética dos defeitos imunológicos, e as características 

clínicas das IDPs, levou à necessidade de uma classificação mais completa, com o 
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objetivo final de facilitar seu diagnóstico e tratamento. À partir desta necessidade, 

desde 1970, um comitê internacional de especialistas em IDP se reúnem 

regularmente, a cada dois anos, com o objetivo de atualizar a classificação desse 

grande grupo de doenças (Tabelas 1.1 – 1.4) (4, 16, 30-32, 60). 

Hoje a classificação é dividida em nove grupos, de acordo com o defeito 

imunológico que o paciente apresenta. São elas: 1 – Deficiência predominantemente 

de anticorpos; 2 – Imunodeficiência de células T ou Imunodeficiência combinada; 3 - 

Imunodeficiência sindrômica; 4 - Defeito do complemento; 5 - Defeitos fagocitários; 6 

- Defeito da imunidade inata; 7 - Doenças de desregulação imune; 8 - Desordens 

autoinflamatórias; 9 – Desordens fenocópias de IDP. 

 

Tabela 1.1 - Classificação das principais imunodeficiências combinadas que 
acometem tanto as células T quanto as células B. 

Imunodeficiências Herança Defeitos Genéticos 

T-B+ Imunodeficiência 

Severa Combinada 
Deficiência de γc XL IL2RG 

Deficiência de JACK3 AR JAK3 

Deficiência de IL7-Rα AR IL7RA 

Deficiência de CD45 AR PTPRC 

Deficiência de Coronina AR CORO1A 

Deficiência de CD3 δ AR CD3D 

Deficiência de CD3 ε AR CD3E 

Deficiência de CD3 ξ AR CD3Z ou CD247 

T-B- Imunodeficiência 

Severa Combinada 

Deficiência de RAG1 AR RAG1 

Deficiência de RAG2 AR RAG2 

Deficiência de Artemis AR ARTEMIS 

Deficiência de ADA AR ADA 

Deficiência de 

Disgenesia Reticular 

AK2 

AR AK2 

Deficiência de PKcs AR 
PRKCD 

Deficiência de XLF AR 
CERMUNNOS 

Deficiência da DNA 

ligase IV 

AR 
LIG4 

Imunodeficiências 

combinadas 

 

Deficiência de DOCK2 AR DOCK2 

Deficiência de CD40 

ligante 

XL CD40LG 
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Deficiência de CD40 AR CD40 

Deficiência de ICOS AR ICOS 

Deficiência de CD3γ AR CD3G 

Deficiência de CD8 AR CD8 

Deficiência de ZAP-70 AR ZAP70 

Deficiência de MHC de 

classe I 

AR TAP1, TAP2, TAPBP ou 

B2M 

Deficiência de MHC de 

classe II do grupo A 

AR CIITA 

Deficiência de MHC de 

classe II do grupo B 

AR RFXANK 

Deficiência de MHC de 

classe II do grupo C 

AR RFX5 

Deficiência de MHC de 

classe II do grupo D 

AR RFXAP 

Deficiência de ITK AR ITK 

Deficiência de MAGT1 XL MAGT1 

Deficiência de DOCK8 AR DOCK8 

Deficiência de RhoH AR RHOH 

Deficiência de MST1 AR STK4 

Deficiência de TCRα AR TRAC 

Deficiência de LCK AR LCK 

Deficiência de MALT1 AR MALT1 

Deficiência de CARD11 AR CARD11 

Deficiência de BCL10 AR BCL10 

Deficiência de IL21 AR IL21 

Deficiência de IL21R AR IL21R 

Deficiência de OX40 AR TNFRSF4 

Deficiência de IKBKB AR IKBKB 

Deficiência de LRBA AR LRBA 

Deficiência de CD27 AR TNFRSF7 

Deficiência de NIK AR MAP3K14 

Deficiência de CTPS1 AR CTPS1 

Síndrome de Omenn AR RAG1/2, Artemis, IL7-RA, 

RMRP, ADA, DNA ligase, 

RV, IL2RG, AK2 

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X. 
Fonte: Extraído e modificado do (61). 
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Tabela 1.2 - Classificação das principais imunodeficiência de anticorpos. 
Imunodeficiências Herança Defeitos Genéticos 

Agamaglobulinemia 
com células B ausentes 

Deficiência de BTK XL BTK 

Deficiência de Igα AR CD79A 

Deficiência de Igβ AR CD79B 

Deficiência de BLNK AR BLNK 

Deficiência de LRRC8 AD LRRC8 

Deficiência da cadeia µ 

pesada 

AR IGHM 

Deficiência de λ5 AR IGLL1 

Deficiência de Igα AR CD79A 

Deficiência de Igβ AR CD79B 

Deficiência de P13KR1 AR PIK3R1 

Deficiência de E47 AD TCF3 

Diminuição de pelo 

menos dois tipos de 

imunoglobulinas com 
um número normal ou 

baixo de células B  

Imunodeficiência Comum 

Variável 

Variável Desconhecida 

Deficiência de CD81 AR CD81 

Deficiência de CD20 AR CD20 

Deficiência de CD21 AR CD21 

Deficiência do receptor de 

BAFF 

AR BAFF-R 

Deficiência de TWEAK AD TWEAK 

Deficiência de NFKB2 AD NFKB2 

Deficiência de MOGS AR MOGS 

Deficiência de TRNT1 AR TRNT1 

Deficiência de TTC37 AR TTC37 

Defeitos com redução 

das IgG e IgA, e normal 

ou elevado IgM com 

número normal de 

células B 

Deficiência da AID AR AICDA 

Deficiência da UNG AR UNG 

Deficiência do INO80 AR INO80 

Deficiência de MSH6 AR MSH6 

Defeitos na cadeia leve 

com normal número de 
células B 

 

 

 

Deficiência de PI3K-δ AD PIK3CD 

Deficiência de PI3KR1 AD e AR PI3KR1 

Deficiência de IGKC AR IGKC 

Deficiência de CARD 11 AD CARD11 

Deficiência de subclasses 

de IgG 

Variável Desconhecida 

Deficiência de subclasses 

de IgA e IgG 

Variável Desconhecida 

Deficiência de anticorpos Variável Desconhecida 
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específicos com níveis 

normais de imunoglobulinas 

Hipogamaglobulinemia 

transitória de infância 

Variável Desconhecido 

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X. 
Fonte: Extraído e modificado do (61). 

 

Tabela 1.3 - Classificação das principais imunodeficiência que acometem os 
fagócitos. 
Imunodeficiências Herança Defeitos Genéticos 

Neutropenia Severa 

Congênita (SCN) 

Deficiência de ELA1 AD Elastase 2 

Deficiência de GFI1 AD GFI1 

Deficiência de HAX1 AR HAXX1 

Deficiência de GCSFR AD GCSFR ou CSF3R 

Neutropenia  

com mielodisplasia 

XL WASP 

Deficiência de JAGN1 AR JAGN1 

Deficiência do CLPB AR CLPB 

Deficiência do receptor 

G-CSF 

AR CSF3R 

Deficiência na adesão 

leucocitária (LAD) 

LAD tipo 1 AR Integrina beta 2 

LAD tipo 2 AR SLC35C1 ou FUCT1 

LAD tipo 3 AR CalDAG-GEFI 

Deficiência na RAC-2 - AD RAC2 

Deficiência na beta 

actina 

- AD ACTB 

Doença Granulomatosa 

Crônica (DGC) 

Gp91phox XL CYBB 

P22phox AR CYBA 

P47phox AR NCF1 

P67phox AR NCF2 

Deficiência no G-6PD - XL G6PD 

Deficiência na 

mieloperoxidase 

- AR MPO 

Deficiência do granulo 

específico 

- AR CEBPE 

Síndrome de 

Shwachman-Diamond 

- AR SBDs 

Periodontite localizada 

juvenil 

- AR FRP1 
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Síndrome Papollon-

Lefevre 

- AR Catepsina C 

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X. 
Fonte: Extraído e modificado do (61). 

 

Tabela 1.4 - Classificação das principais imunodeficiências dos componentes do 
Sistema Complemento. 
Imunodeficiências Herança Defeitos Genéticos 

Deficiência dos 

componentes da Via 

Alternativa 

Deficiência do Fator D AR Fator D do complemento 

Deficiência da 

Properdina 

XL 

 

Properdina fator P do 

complemento (PFC) 

Deficiência do 

componente C3 do 

complemento 

- AR Componente C3 

Deficiência da via final 
do complemento 

Deficiência do C5 AR Componente C5 

Deficiência de C6 AR Componente C6 

Deficiência do C7 AR Componente C7 

Deficiência do C8a AR Componente C8 alpha 

Deficiência do C8b AR Componente C8 beta 

Deficiência do C9 AR Componente C9 

Deficiência das 

proteínas regulatórias  

Deficiência do Inibidor 

de C1 

AD Inibidor de C1 

Deficiência do Fator I AR Fator I 

Deficiência do Fator H AR Fator H 

Deficiência do CD46 AD Proteína co-fatora de 

membrana ou CD46 

Deficiência do CD55 AR DAF ou CD55 antígeno 

Deficiência do CD59 AR CD59- antígeno p18-20 

Deficiência do CD18 AR Integrina beta-2 

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X. 
Fonte: Extraído e modificado do (61).  

 

A prevalência da IDP dentro da população geral ainda é desconhecida, mas 

baseada em estudos feitos com coortes de pacientes em diferentes países, acredita-

se que a prevalência é em torno de 1:10.000 dentro da população geral (62, 63). Se 

pensarmos em IDP específicas, a prevalência pode variar consideravelmente de 

1:250 para as formas mais comuns, até 1:1.000.000 para as formas mais raras. A 

doença seletiva de IgA pode variar de 1:223 até 1:1000 (64), já outros grupos de 
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imunodeficiências, como SCID que são consideradas raras, a frequência é de 

1:58.000 (65).  

Dentro da classificação das IDP, a forma mais comum é a deficiência de 

anticorpos, seguido da deficiência celular, deficiência combinada, e fagocítica (66-

68). Em 2015, o relatório do Grupo Latino Americano de Imunodeficiências Primárias 

(LASID) descreveu 4900 casos de pacientes com diagnóstico clínico de IDP 

registrados na América Latina, provindos de 93 centros em 13 países. Dos 4900 

casos, 52% apresentaram uma imunodeficiência associada à deficiência de 

anticorpos, seguido pelos 19% que apresentaram outras imunodeficiências primárias 

bem definidas, 9% apresentaram imunodeficiência combinada, 9% apresentaram 

distúrbio de fagócitos, 6,2% apresentaram desordem auto-inflamatória, 2,5% 

apresentaram defeito no sistema complemento, 1,3% apresentaram defeito no 

sistema imune inato e 1% apresentou desregulação imune (69) (Figura 1).  
 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 (IDP) 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 

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 devido a infecções de 

repetição (70). 

Como dito anteriormente, as IDPs são classificadas de acordo com o 

componente do sistema imune que está primariamente envolvido. Defeitos na 

resposta do sistema imune adaptativo, incluindo as deficiências de anticorpo, 

imunodeficiências combinadas, deficiência na sinalização envolvendo TLR e a 

deficiência do sistema complemento, são caracterizadas pelo aumento na 

susceptibilidade a desenvolver infecções recorrentes severas, causadas por 

diferentes patógenos, dependendo da natureza do defeito no sistema imune (16). 
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Figura 1 - Distribuição fenotípica em percentagem do registro do LASID, de 
acordo com a classificação do IUIS. Distribuição das doenças de acordo com as 
classes. Imunodeficiência associada à deficiência de anticorpos (azul); 
Imunodeficiências primárias bem definidas (vermelho); Imunodeficiência combinada 
(verde); Distúrbio de fagócitos (roxo); Desordem auto-inflamatória (azul claro); 
Defeito no sistema complemento (laranja); Defeito no sistema imune inato (lilás) e 
Desregulação imune (rosa). 
Fonte: Extraído de (69) 

 

1.4 Principais Imunodeficiências Primárias 
As IDPs eram consideradas como doenças muito pouco frequentes, 

caracterizadas por uma expressão clínica grave (15), entretanto tem se tornado claro 

que essas doenças não são tão raras como originalmente se suspeitava e que sua 

expressão clínica pode, algumas vezes, ser relativamente branda. Apesar de a 

maioria destas doenças se manifestar precocemente, há casos, como na 

imunodeficiência comum variável (ICV), que seu início se dá na segunda ou terceira 

década de vida (15). 

Doenças nas quais as funções dos linfócitos estão afetadas são comumente 

divididas em três grandes grupos: as deficiências de anticorpos, as deficiências 

celulares e as deficiências combinadas. Existem ainda, as deficiências de função de 

fagócitos e as deficiências de complemento (71). 

 

1.4.1 Imunodeficiência Combinada 
As imunodeficiências combinadas (CID) são um grupo heterogêneo de 

desordens, caracterizada pela falha da proteção mediada pelas células T, B e as 
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vezes pela falha da célula NK. Como resultado, pacientes afetados nascem com 

suscetibilidade a infecções por patógenos oportunistas. A morte relacionada com as 

infecções oportunistas ocorre normalmente quando o paciente atinge 1 ou 2 anos, 

na ausência de tratamento. Esses transtornos são graves e são consideradas 

emergências pediátricas (72). 

 Pacientes com SCID apresentam, logo no início da vida, infecções causadas 

por bactéria, vírus ou fungo. Pneumonia causada pelo Pneumocystis jiroveci é 

comum, no entanto, doença intersticial pulmonar também pode ser causada por 

infecção pelo  citomegalovírus (CMV), adenovírus, vírus sincicial respiratório, ou 

vírus parainfluenza do tipo 3. Muitos bebês com SCID apresentam diarreia crônica, 

levando ao déficit de crescimento (73). 

Os defeitos que levam a um SCID são classificados de acordo com o fenótipo 

imunológico e são classificados em: 1 - SCID com ausência de linfócitos T, mas a 

presença de linfócitos B (T-B+ SCID); 2 - SCID com ausência de linfócitos T e B (T-B- 

SCID). Esses são os dois principais grupos de SCID, que pode ou não incluir a 

ausência de células natutal killer (NK). Independentemente do fenótipo imunológico 

(T-B- ou T-B+), os pacientes com SCID apresentam características clínicas 

semelhantes, incluindo as manifestações respiratórias severas que aparecem 

poucos dias após o nascimento do paciente, diarreia crônica e déficit de 

crescimento. SCIDs têm uma prevalência de cerca de 1:50.000 nascidos vivos e é 

mais comum em indivíduos do sexo masculino, refletindo a representação de SCID 

ligada ao cromossomo X (SCIDX1), a forma mais comum de SCID em seres 

humanos (73).  

A patogênese do SCID reflete mecanismos distintos que afetam várias etapas 

no desenvolvimento de células T (Figura 12) (73). A sobrevivência prejudicada dos 

linfócitos é observada na disgenesia reticular (RD) e na deficiência da adenosina-

desaminase (ADA). Ambas as formas tem o caráter genético autossômico recessivo 

e são caracterizadas pela extrema linfopenia. Além disso, os pacientes com RD 

também apresentam neutropenia grave e surdez neurossensorial. RD é uma forma 

muito rara de SCID e é causada por mutações do gene AK2 (Adeny-late cinase 2) 

(74, 75). A ADA é uma enzima mitocondrial que regula os níveis de adenosina 

difosfato. Trata-se de uma enzima da via de salvamento da purina, que é mediada 

pela conversão de uma adenosina para uma inosina. Na ausência de ADA, há um 

alto nível de metabólitos intracelulares que são tóxicos para a célula, causando 
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apoptose na medula e no timo (76, 77). A deficiência de ADA acomete cerca de 10% 

a 15% de todas as formas de SCID. As manifestações clínicas se estendem além do 

defeito no sistema imunológico, como por exemplo a surdez, problemas de 

comportamento, alterações costocondrais, e toxicidade do fígado (76). 

Os defeitos de componentes da sinalização mediada por citocinas são 

responsáveis pela maioria das formas de SCIDs. SCIDX1 acomete cerca de 40% de 

todos os casos de SCID e é causada por mutações no gene do receptor IL-2 cadeia 

γ (IL2RG), que codifica para a cadeia comum γ (γc) compartilhada por outros 

receptores de citocinas, como a IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21. Em particular, a 

IL-7 medeia a expansão de células progenitoras de timócitos, enquanto que a IL-15 

desempenha um papel no desenvolvimento das célula NK (78). Assim, pacientes 

com SCIDX1 apresentam uma ausência tanto das células T quanto das células NK, 

enquanto o número de linfócitos B continuam normais (79). A cadeia γc é física e 

funcionalmente acoplada à tirosina cinase Janus (JAK) intracelular, que medeia a 

sinalização intracelular da cadeia γc (80).  

Defeitos no JAK3 resulta em uma forma autossômica recessiva de SCID com 

um fenótipo imunológico indistinguível da SCIDX1 (81). Mutações no gene IL7R 

(cadeia α do receptor de IL-7) anula o desenvolvimento dos linfócitos T, mas deixam 

o desenvolvimento das células células B e NK intacto (82). 

A expressão do receptor de células T (TCR) é um marco importante durante o 

desenvolvimento dos timócitos. Mecanismos moleculares lideram a expressão de 

células T e B (BCR) de forma semelhante durante o desenvolvimento das células T 

e B (83). O gene de ativação da recombinase (RAG1 e RAG2) medeiam a clivagem 

do DNA durante a formação do TCR e da cadeia pesada e leve da imunoglobulina, 

pela recombinação V(D)J. Várias proteínas de reparo do DNA completam esse 

processo, permitindo a montagem dos membros das cadeias variáveis (V), 

diversidade (D) e junção (J). Defeitos na expressão do TCR e BCR levam a uma 

SCID com herança autossômica recessiva. Essa é uma forma de SCID T-B-, e pode 

ser causada por defeitos nos genes RAG1 e RAG2 (representam 4% a 20% de 

todos os casos de SCID) ou em genes que codificam proteínas envolvidas no reparo 

da fita de DNA, em particular a Artemis, subunidade catalítica da proteína cinase, 

XLF, e a DNA ligase IV. Em todas essas doenças, o desenvolvimento das células 
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NK continua normal, mas a geração das células T e B estão severamente 

comprometidas (73, 83-85). 

Mutações nos componentes CD3δ, CD3ε e CD3ζ do complexo CD3 afeta a 

sinalização através do TCR e, consequentemente, causam SCID. Mutações na 

proteína associada a cadeia ζ de 70kDa (ZAP-70), compromete a seleção positiva 

dos timócitos CD8+, causando uma imunodeficiência severa envolvendo os linfócitos 

T CD8+ circulantes. As células T CD4+ ainda conseguem ser geradas e ir para a 

periferia, no entanto, sua resposta proliferativa a estimulação através do TCR é 

drasticamente danificada (86). 

Recentemente, novos defeitos genéticos foram identificados em pacientes com 

uma forma rara de SCID. O fluxo de cálcio é essencial para a mediação da resposta 

de vários tipos de células, incluindo linfócitos a estímulos de ativação. Dois defeitos 

hereditários causam essa forma rara de SCID, são o defeito da STIM1 (sensor de 

liberação de cálcio do retículo endoplasmático) e ORAI1 (componente dos canais de 

liberação de cálcio ativados), que causa incapacidade dos linfócitos T para 

responder via TCR. As células musculares também são afetadas por miopatia (87, 

88). 

O transdutor de sinal e ativador de transcrição (STAT) é um fator de transcrição 

que é ativado em resposta à IL-2, além de outras citocinas e fatores de crescimento, 

incluindo o hormônio do crescimento. Mutações no gene STAT5B resultam em uma 

forma rara de imunodeficiência relacionada à baixa estatura. Uma vez que aIL-2 

desempenha um papel crítico na homeostase dos complexos do sistema imune, a 

deficiência de STAT5B é frequentemente associada a manifestações autoimunes 

(89).  

A deficiência do ligante do CD40 (CD40L) é uma imunodeficiência ligada ao 

cromossomo X. A molécula CD40L é expressa em células T CD4+ ativadas. Esses 

linfócitos reagem com a molécula CD40 que é expressa nas células B, e essa 

interação CD40/CD40L origina um sinal fundamental para a ativação das células B, 

e juntamente com a sinalização mediada pelas interleucinas, promove o Switch de 

classes de imunoglobulina. Assim, os pacientes do sexo masculino que apresentam 

deficiência do CD40L, apresentam um defeito grave em quase todos os isotipos das 

imunoglobulinas (IgA, IgE e IgG) menos a IgM que se mantém normal ou 

aumentada. Além disso, a interação CD40/CD40L também promove a maturação de 

células dendríticas (DCs) e promove a indução da secreção da IL-12, que favorece a 
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ativação das células T e a produção de IFN-γ de classes de imunoglobulina. Assim, 

os pacientes do sexo masculino s pacientes com defeito no gene CD40L também 

são propensos a infecções oportunistas, principalmente pelo P. jiroveci e pelo 

Cryptosporidium parvum, tornando a deficiência do CD40L uma forma de CID (90). 

 

1.4.2 Imunodeficiência causada por defeitos tímicos 
A Síndrome de DiGeorge (DGS) é um defeito no desenvolvimento da terceira 

e quarta bolsas faríngeas e arcos, resultando em comprometimento do 

desenvolvimento do timo e das glândulas paratireóides, anormalidades cardíacas 

conotruncais, dimorfismos faciais, dificuldade de alimentação, e aumento da 

frequência de transtornos psiquiátricos na infância e na idade adulta (91). Uma 

deleção heterozigótica no cromossomo 22q11 foi observada em 35% a 90% dos 

pacientes, enquanto uma menor porcentagem dos pacientes apresenta deleção na 

região 10p13-14. Na maioria dos casos (DGS), há de uma leve a uma moderada 

deficiência de células T, refletindo no desenvolvimento do timo. 

FOXN1 (do inglês, Forkhead box N1) é um fator de transcrição necessário 

para o desenvolvimento das células epiteliais do timo. Uma deficiência do FOXN1 

com herança autossômica recessiva tem sido relatada, e se caracteriza pelo fenótipo 

clínico de SCID associado com alopecia e distrofia das unhas (92).  

A Síndrome de Good é caracterizada pela hipogamaglobulinemia junto com 

timoma. São comuns nessa síndrome, infecções oportunistas como candidíase, 

CMV e herpes simples, e citopenias autoimune (93). 

 

1.4.3 Deficiência de anticorpos 
Defeitos na produção de anticorpos causam um aumento na susceptibilidade 

a infecções por bactérias que geralmente envolvem os tratos respiratórios superior e 

inferior, como otite, sinusite e pneumonia, mas que também pode causar abcessos 

na pele ou em outros órgãos, meningite, e infecções do trato urinário. Infecções por 

vírus também são comuns, assim como infecção intestinal causada pelo parasita 

Giárdia. A deficiência de anticorpos pode depender de uma variedade de defeitos 

que interferem o desenvolvimento, maturação e/ou função das células B (Figura 2) 

(94). 

A sinalização através do BCR é um passo essencial para o desenvolvimento 

das células B. O BCR é composto pelas cadeias m de imunoglobulinas pesada e 
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pelas cadeias leves (V-pré B e λ5). O sinal é transmitido pelas subunidades Igα 

(CD79α) e Igβ (CD79b). Este complexo recruta um certo número de proteínas 

intracitoplasmáticas, incluindo a proteína adaptadora ligante da célula B (BLNK) e a 

tirosina-cinase de Bruton (BTK). Defeitos no BTK leva a uma forma de 

agamaglobulinemia ligada ao X (ALX). Essa é a causa mais comum de 

imunodeficiência com fenótipo de deficiência de anticorpos, acometendo 85% dos 

pacientes. Mutações no gene da cadeia pesada da imunoglobulina M (CIGHM) é a 

segunda forma mais comum (5%), enquanto somente alguns pacientes foram 

identificados com defeitos no λ5, Igα, Igβ, e BLNK (94, 95). Em todos estes casos, 

existe um bloqueio na fase de diferenciação do pro-B e pré-B na medula óssea, 

resultando em ausência dos linfócitos B circulantes.  

A maturação da resposta dos anticorpos é marcada por dois processos 

principais: o Switch de classes (CSR) e a hipermutação somática (SHM) (96). 

Durante o CSR, a cadeia µ é trocada pelas outras cadeias pesadas de 

imunoglobulina, após o estímulo específico, tendo como resultado a troca da cadeia 

de imunoglobulina que leva a produção das imunoglobulinas G, A ou E, que têm 

propriedades físico-químicas e biológicas distintas. A SHM é o processo pelo qual 

são introduzidas mutações pontuais na região variável dos genes de imunoglobulina, 

o que conduz a um aumento da afinidade de ligação como antígeno (maturação de 

afinidade). Embora o CSR e a SHM sejam processos independentes e distintos, eles 

ocorrem nos centros germinativos e são ativados após o sinal via interação do 

complexo CD40/CD40L. O CSR envolve a ativação de componentes responsáveis 

pela transcrição de genes da região constante da cadeia pesada, com formação dos 

híbridos DNA/RNA, deixando uma fita de DNA acessível para a clivagem e 

mudança. A indução do Switch de classes promove a transcrição da enzima de 

ativação da citidina deaminase (AID) que tem a função de editar essa única fita de 

DNA, substituindo os resíduos de citidina (C) por uracilas (U). A incompatibilidade da 

fita resultante dessa substituição é então reconhecida pela enzima uracil N-

glicosilase (UNG), que vai remover o excesso das uracilas deixando os sítios 

abásicos, onde as enzimas pertencentes aos mecanismos de reparação do DNA vão 

entrar em ação (96).  

Mutações nos genes AICDA e UNG levam a um defeito intrínseco do CSR da 

célula B, resultando em níveis muito baixos ou até mesmo ausentes das IgG, IgA e 
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IgE, enquanto os níveis de IgM estão muitas vezes aumentados, levando a um 

fenótipo de Hiper IgM (96). 

Existem poucos pacientes com defeito na AID e menos ainda com deficiência 

no UNG relatados até o momento. A herança dessas mutações são autossômicas 

recessivas, no entanto, existe um único caso reportado até o momento, onde a 

paciente apresenta uma mutação no gene AICDA com herança autossômica 

dominante (94, 96). 

A imunodeficiência comum variável (CVID) é a forma mais comum de IDPs 

clinicamente significativas e acomete principalmente adultos, embora também possa 

ser observada em crianças. A característica principal da CVID são os níveis 

reduzidos de um ou mais isotipos de imunoglobulina, e apresentam uma resposta a 

vacina diminuída (97). Além de infecções recorrentes do trato respiratório superior e 

inferior (sinusite, otite, bronquite e pneumonia) causadas por bactérias comuns (por 

exemplo, Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae) alguns pacientes 

com CVID são altamente propensos a manifestações autoimunes (citopenias e 

doença inflamatória intestinal), lesões granulomatosas, hiperplasia linfóide e tumores 

(especialmente linfomas) (97-99).  

IgAD é a imunodeficiência primária mais comum, com uma frequência de 1:700 

indivíduos afetados em todo o mundo. A fisiopatologia da IgAD permanece pouco 

compreendida. Aproximadamente dois terços dos adultos com IgAD são 

assintomáticos, mas o restante pode apresentar infecções de repetição, 

autoimunidade, ou alergia (100). Pacientes adultos com a IgAD, e com história de 

infecções, são frequentemente associados a defeitos nas subclasses da IgG, 

geralmente a subclasse IgG2. A deficiência de subclasses de IgG também pode 

ocorrer sem que haja anormalidades em outros isótipos de imunoglobulinas. A 

fisiopatologia da deficiência de subclasses de IgG também permanece 

desconhecida. 

Pacientes com hipogamaglobulinemia transitória da infância (THI) apresentam 

baixos níveis de imunoglobulina que retornam espontaneamente ao normal, 

geralmente após os 2 anos de idade, embora estudos tenham mostrado que isso 

seja muito variável (101, 102). Muitos indivíduos com THI permanecem de forma 

assintomática, esta condição está associada a uma maior taxa de infecções 

recorrentes, especialmente do trato respiratório superiores.  
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Figura 2 - Bloqueio no desenvolvimento das células T e B, associadas com as 
imunodeficiências já descritas. Em vermelho estão evidenciados os defeitos 
genéticos confirmados que levam ao fenótipo de IDP. 
Fonte: Adaptado de (103). 

 

1.4.4 Imunodeficiência com desregulação do sistema imune  
Algumas formas de imunodeficiências são caracterizadas por significantes 

manifestações autoimunes, refletindo em uma perturbação na homeostase do 

sistema imune (17, 104). A tolerância central do sistema imune é caracterizada pela 

eliminação de células T auto-reativas no timo. A proteína reguladora autoimune 

(AIRE) é um fator de transcrição expresso em células epiteliais tímicas medulares 

especializadas. O AIRE conduz a uma expressão de antígenos “próprios” que são 

apresentados por células epiteliais do timo e por células dendríticas tímicas aos 

linfócitos T, levando a uma eliminação dos clones que reconhecem esses antígenos 

com alta afinidade. Mutações no gene AIRE leva a uma perda de função da 

proteína, causando a Síndrome da poliendocrinopatia auto-imune-candidíase-

distrofia ectodérmica (APECED) (105). 
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As células T reguladoras (Treg) medeiam a supressão das respostas imunes a 

auto-antígenos. A geração de células Treg no timo é controlada pelo fator de 

transcrição FOXP3. Mutações no gene FOXP3 causa a Síndrome de desregulação 

imune, poliendocrinopatia, enteropatia autoimune ligada ao X (IPEX) (106), que é 

uma doença grave e que evolui rapidamente. O tratamento se dá pelo transplante de 

células hemotopoiéticas (HCT). 

A interação entre o Fas ligante (Fas L), expresso em linfócitos ativados, e Fas 

(CD95) ativa as vias de sinalização intracelular que têm como função a ativação de 

caspases e consequente, morte celular. Mutações no Fas são a causa da Síndrome 

linfoproliferativa autoimune (ALPS). Pacientes com ALPS apresentam linfadenopatia, 

hepatoesplenomegalia e citopenia autoimune (107). Estes pacientes também 

apresentam um risco aumentado de desenvolver doenças malignas (especialmente 

linfomas de células B), que ocorrem em 10% dos pacientes com mutação no Fas 

(108). ALPS tem o caráter genético autossômico dominante, mas mutações 

somáticas no gene Fas têm sido reportadas em alguns pacientes. 

 

1.4.5 Defeitos da imunidade inata 
1.4.5.1 Defeito das células fagocíticas 

Os fagócitos desempenham um papel chave na defesa contra bactérias e 

fungos. Assim, pacientes com defeitos no número ou na função das células 

fagocíticas, apresentam infecções graves e recorrentes contra fungos 

(especialmente as espécies de Candida e Aspergillus) e bactérias. As manifestações 

mais comuns são as infecções do trato respiratório, infecções cutâneas, abcessos 

profundos, e estomatite oral.  

A doença granulomatosa crônica (DGC) representa o protótipo de defeitos na 

função dos fagócitos e é causada por defeitos no complexo do fosfato de 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADPH) oxidase (109). Em 75% dos casos, a 

DGC é herdada como um traço ligado ao X, causada por mutações no gene CYBB 

ligada ao X, que codifica o componente gp91phox da NADPH-oxidase. Existe também 

a forma autossômica recessiva que é causada por defeitos das p22phox, p47phox e 

componentes p67phox. As proteínas gp91phox e p22phox estão localizadas na 

membrana do fagossomo, onde p47phox e p67phox citosólicas são translocadas após a 

ativação da célula fagocítica. O complexo NADPH é regulada por duas glutationas 

trifosfatases, Rac2 e Rap1. Defeitos na Rac2 foram identificados em um único 
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paciente com fenótipo clínico compatível com DGC. Após a fagocitose, o complexo 

NADPH-oxidase é induzido e tem como resultado a produção de compostos 

microbicidas (radicais superóxido e peróxido de hidrogênio), a ativação de enzimas 

líticas (catepsina G, elastase e mieloperoxidase), levando à morte intracelular de 

bactérias e fungos. Pacientes com DGC apresentam infecções recorrentes e muitas 

vezes infecções de pele grave, abscessos no fígado, pneumonia e linfadenite. 

Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, e as espécies 

de Nocardia são responsáveis pela maior parte das infecções bacterianas. As 

espécies de Candida e Aspergillus causam a maioria das infecções fúngicas. 

Pacientes com DGC também estão em maior risco de infecções por micobactéria 

(109).  

Deficiência de adesão de leucócitos (LAD) inclui uma série de síndromes 

caracterizada0s por anomalias do tráfico de leucócitos (110). LAD1 é causada por 

mutações no gene ITGB2, que codifica o componente β2 da integrina (também 

conhecido como CD18). Estas integrinas β2 medeiam a adesão estável entre 

leucócitos e células endoteliais, permitindo a passagem trans-endotelial dos 

leucócitos, a fim de alcançar os locais de infecção/inflamação. LAD2 é causada por 

mutações em um transportador da GDP-fucose. Nesta doença as proteínas de 

fucolização apresentam-se danificadas e resultam numa falta de expressão do 

Sialyl-Lewis-X que é o ligante da E-selectina. Esse defeito causa uma má função no 

rolamento dos leucócitos dentro do endotélio (110). Finalmente, LAD3 é causada por 

mutações do kindlin-3, que envolve uma interação da sinalização interna e externa 

ao endotélio. Todas as 3 formas de LAD são herdadas de forma autossômica 

recessiva, e todos apresentam infecções graves no início da vida do paciente (111). 

 

1.4.5.2 Defeitos de TLRs 
TLRs são uma série de moléculas que são expressas na superfície da célula 

ou na membrana endossomal e medeiam o reconhecimento de padrões moleculares 

associados a agentes patogênicos, tais como LPS, glicolípidos, e RNA simples ou 

de cadeia dupla.  

A via clássica de ativação do TLR envolve o adaptador MyD88 e os receptores 

intracelulares de IL-1 associado a cinase 4 e 1 (IRAK-4 e IRAK-1), que finalmente 

resulta na indução do NF-κB e na produção de citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6, 

TNF-α e IL-12). TLR-3, TLR-7, TLR-8, e TLR-9 podem ativar uma via alternativa que 
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envolve a molécula adaptadora TRIF e a proteína UNC-93B, resultando na indução 

do IFN do tipo 1 (IFN-α/β). Surpreendentemente, mutações nos genes que envolvem 

a sinalização mediada por TLR resultam em uma seletiva susceptibilidade a 

patógenos.  Em particular, mutações no gene IRAK4 e MyD88 (ambos com herança 

autossômica recessiva) têm um fenótipo semelhante, com infecções piogênicas 

graves e invasivas no início da vida (111, 112). Mutações heterozigóticas no gene 

TLR3 e mutações bialélicas no gene UNC93B foram identificados em pacientes com 

sensibilidade seletiva para encefalite causada pelo vírus herpes simples, e com uma 

diminuição na produção do IFN do tipo 1 (85, 113).  

 

1.4.5.3 Defeitos do complemento.  
Uma variedade de defeitos hereditários dos componentes do sistema 

complemento foi reportada (114). A deficiência dos primeiros componentes da via 

clássica do complemento (C1q, C1r, C1s, C4, C2 e C3) tem como principal 

característica clínica as manifestações autoimunes que se assemelham ao lúpus 

eritematoso sistêmico. A deficiência dos componente C2 e C3 levam a um aumento 

do risco de infecções provocadas por bactérias capsuladas. Defeitos de 

componentes tardios (C5-C9) estão associadas a infecções recorrentes a bactérias 

gram-negativas (principalmente pela Neisseria meningiditis).  

Deficiências dos componentes reguladores como o Fator H e Fator I causam 

glomerulonefrite e síndrome hemolítica atípica recorrente. A deficiência de manose 

ligante de lectina (MBL), um componente da via dependente de MBL do 

complemento, tem sido associada a um risco aumentado de infecções bacterianas 

recorrentes, principalmente durante os primeiros anos de vida. 

Todas essas imunodeficiências representam constantes desafios para os 

médicos que atuam em serviços de atenção primária, onde infecções recorrentes 

são causas muito frequentes de procura por atendimento médico. Isso reforça a 

observação de que o diagnóstico das IDPs tem sido tardio, provavelmente pelo 

pouco conhecimento dos médicos em relação a essas doenças, o que aumenta o 

risco de complicações, de morte secundárias às infecções, e de outras co-

morbidades que possam surgir durante a vida do paciente (115). Além disso, muitos 

casos têm sido diagnosticados de forma incorreta, resultando na adoção de medidas 

terapêuticas inapropriadas (60). 
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Os pacientes podem apresentar alguns sinais que podem ser criticamente 

importantes para um diagnóstico precoce de imunodeficiência primária, como por 

exemplo: dificuldade de crescimento e desenvolvimento, ausência de linfonodos e 

amígdalas palatinas, lesões cutâneas (exantema, seborreia, piodermites, abscessos, 

alopecia, eczemas, telangectasias, petéquias, dermatomiosite, rash “lupus-like” e 

úlceras orais) (116). 

Diante de várias causas de infecções de repetição na criança, é necessário 

definir quais que devem ser submetidas a uma investigação mais detalhada dos 

componentes do sistema imunológico. Assim sendo, o estabelecimento de um 

roteiro (Figura 3) que ajuda na determinação de casos suspeitos, tornou-se uma 

arma poderosa para um diagnóstico precoce de imunodeficiência primária.  
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Figura 3 - Algoritmo para avaliação de Imunodeficiência Primária  
Fonte: Adaptado de (15). 

 

 
  

 

• Infecções recorrentes inexplicáveis; 
• Infecções por patógenos oportunistas; 
• Infecções que não respondem a tratamento repetitivo com antibiótico; 
• Crescimento deficiente. 

Há histórico familiar de IDP? 

Não Sim 

Há outra razão para 
as infecções? 

Não Sim 
Triagem para IDP – hemograma com 

leucograma manual, dosagem de 
imunoglobulinas séricas (IgG, IgA e 

IgM). 
Tratar a causa 

específica e reavaliar 

Considerar outros testes 
baseados na suspeita inicial: 
testes de hipersensibilidade 
tardia, resposta de anticorpos a 
vacina, subclasses de IgG 
quantitativas, avaliação de 
fagócitos e dosagem do 

1- Redução das células T com ou 
sem redução das células B – IDP 
celular; 
2- Redução das células B com ou 
sem redução dos níveis de IgG, 
deficiência de anticorpos; 
3- Redução de plaquetas – 
Síndrome Wiskott-Aldrich. 

Normal Diagnóstico de IDP: 

Suspeita de IDP – um ou mais dos seguintes sinais: 
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1.5 Estudo genético-molecular das IDPs 
O estudo genético-molecular começou com a descoberta do modelo estrutural 

do DNA pelos estudiosos Watson e Crick (117), que observaram duas fitas 

complementares que formavam uma dupla hélice. Com base neste modelo, o código 

genético foi elucidado cuidadosamente nos laboratórios do Marshall Nirenberg, 

Gorbind Khorana e Robert Holley. Pelo grande achado, os três dividiram o premio 

Nobel de 1968 em Medicina. O mecanismo de replicação do DNA foi explorado na 

década de 1950 por Arthur Kornberg, que recebeu o premio Nobel em 1959 pela 

descoberta da enzima DNA polimerase. Em 1977 Fredrick Sanger (118) 

desenvolveu um método para sequenciar o DNA com base em um reagente que 

misturava oligonucleotídeos, primers e a enzima DNA polimerase. O método sanger 

de sequenciamento de DNA tornou-se amplamente aceiro e, em 1980, ganhou seu 

segundo premio Nobel de Química, depois de ter recebido seu primeiro em 1958 

pela descoberta da sequência de aminoácidos da insulina. 

Em resposta a estes sucessos, o departamento de energia do NIH lançou o 

projeto genoma humano em 1990 (119) e coordenou o projeto multicêntrico que foi 

concluído em 2003, com contribuições da Austrália, Israel e Catalunha. Através de 

todos esses achados, o custo do sequenciamento do genoma inteiro tem diminuído 

e a análise dos dados tem sido simplificado. 

Nos últimos anos, um número substancial de genes envolvidos com a 

imunidade e suas funções foram identificados por meio do estudo genético de 

pacientes com IDPs. Essas doenças são consideradas como predisponentes para 

infecções causadas por um grande número de diferentes patógenos, e às vezes por 

patógenos específicos (16). 

Desde o primeiro relato de IDP (21), quase 300 defeitos genéticos causadores 

de um fenótipo clínico de IDPs foram descobertos, através do avanço do 

conhecimento do sistema imunológico e do avanço da genética (61, 120, 121). No 

entanto, cerca de 3110 genes podem ser potencialmente causadores de IDP, com 

base nas suas funções biológicas e análise do conectoma do gene humano (122), 

sugerindo a existência de um grande numero de doenças desconhecidas até o 

momento. Algumas destas doenças são monogênicas, mas uma proporção 

crescente são causadas por um mecanismo disgênicos ou poligênicos (123, 124). 

Desde a descoberta das tecnologias de nova geração NGS, a descoberta de 

variantes genéticas de origem mendeliana (MDS) tem avançado muito. 
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O sequenciamento do exoma (Whole-exome sequencing; WES) ou o 

sequenciamento de todo o genoma (Whole-genome sequencing; WGS), estão 

tornando abordagens cada vez mais difundidas para a identificação de genes 

associados ao MDS, através do sequenciamento de várias pessoas que fazem parte 

de uma mesma família (125, 126), ou através do sequenciamento de uma pequena 

coorte de pacientes (127), ou pelo sequenciamento de um único individuo (128). 

A descoberta do gene e a compreensão da base molecular da doença, são 

pontos de partida essenciais para fazer o diagnostico molecular, proporcionar um 

aconselhamento genético (129), e fornecer pistas para o desenvolvimento de novas 

abordagens terapêuticas para diversas doenças. 

O desenvolvimento de novas técnicas que permitem a definição estrutural do 

DNA, o elucidamento do código genético e o sequenciamento do genoma humano 

permitiram esse avanço no descobrimento das novas IDPs (127, 130, 131). 

Quando um paciente apresenta um fenótipo clínico compatível com IDPs, 

devemos analisar a história familiar do paciente. A abordagem mais eficiente neste 

caso, é o estudo genético de genes conhecidos. As doenças autossômicas foram 

inicialmente descobertas como doenças ligadas ao X. Um exemplo clássico foi a 

descoberta dos defeitos genéticos que fazem parte da Síndrome de hiper IgM. A 

identificação do CD40L como um molécula essencial para o acontecimento do 

Switch de classes foi a chave para a descoberta dos pacientes com Síndrome de 

hiper IgM ligada ao X (deficientes da molécula CD40L) (132-137). 

Logo em seguida, descobriu-se que os deficientes de CD40 tinham a HIGM 

com caráter genético autossômico recessivo. Esse entendimento só veio após a 

descoberta de que as moléculas CD40/CD40L são importantes para a diferenciação 

de células B e para o Switch de classes (138, 139). Similar a este, temos o caso do 

gene IL2RG que codifica o receptor de cadeia γ da IL-2, que é importante para o 

desenvolvimento das células T e que causa a Imunodeficiência Combinada Severa 

(SCID) (79). Essa informação permitiu a posterior descoberta de outros dois defeitos 

com caráter autossômico recessivo que também causa SCID. A cinase Janus 3 foi 

identificada como parte integrante da sinalização via IL2Rγ (81, 140, 141), e o 

receptor de IL-7 foi identificado como um parceiro da IL2Rγ na ligação da citocina IL-

7, que é essencial para o desenvolvimento do timócito (79, 82). Mais recentemente, 

foi descoberta que a imunodeficiência de displasia ectodérmica (ED-IS), uma 



 
 

    

43 

imunodeficiência com característica genética ligada ao X que acomete pacientes do 

sexo masculino com mutações no gene NEMO, essencial para a ativação nuclear do 

NF-κB (142). O entendimento das vias de sinalização do NF-κB foi extremamente 

essencial para o encontro de mutações no gene IκBα, inibidor da família do NF-κB, 

como um novo gene que causa ED-ID com característica autossômica dominante 

em pacientes do sexo feminino (143, 144).  

Vias de sinalização já conhecidas também podem orientar a abordagem da 

análise genética para pacientes com fenótipos clínicos específicos, como por 

exemplo a Candidíase Mucocutânea Crônica (CMC). CMC é uma característica 

clínica de pacientes com defeitos na via da IL-17, onde os pacientes apresentam 

ausência das células TH17 com neutralização dos auto-anticorpos contra IL-17A e 

IL-17F (145). Esse conhecimento levou à descoberta dos primeiros pacientes com 

mutações no gene IL17R (8). 

A identificação de defeitos moleculares baseados em vias previamente 

conhecidas do sistema imunológico é uma das maneiras de encontrar novos genes, 

mas a probabilidade de encontrar um novo gene causador de uma IDP é baixa. 

Além de que muitas mutações podem levar a um fenótipo clínico inesperado. Por 

exemplo, uma mutação no gene CORO1A, que codifica a proteína coronina-1A, foi 

inicialmente descrita como um defeito que causa um fenótipo clínico compatível com 

SCID (146), mas posteriormente foi associada com linfopenia de células T e 

linfoproliferação associada ao EBV, descartando assim a possibilidade de ser um 

gene causador de SCID (147). 

Modelos em camundongos têm sido usados e são indispensáveis para um 

melhor entendimento de como o sistema imune funciona. Mesmo havendo uma 

notável diferença entre as espécies humana e murina, sem essa ferramenta nós não 

teríamos o conhecimento suficiente para a descoberta de novas imunodeficiências. 

Quando o conhecimento das vias de sinalização obtido através de estudos 

animais não sugere genes candidatos, técnicas genéticas têm sido fundamentais 

para a identificação de novas mutações patogênicas. Marcadores polimórficos são 

usados para mapear o defeito genético específico numa região cromossômica 

específica. Esses marcadores incluem, por exemplo, a restrição de fragmentos de 

polimorfismo, microssatélites e polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs). SNPs são 

mudanças de uma única base no genoma humano que ocorrem com uma frequência 

populacional de pelo menos 1%. Eles são frequentemente utilizados em estudos 
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genéticos porque são onipresentes no genoma humano (148) e podem ser 

acessados através de banco de dados (149). Esses marcadores também podem ser 

usados para identificar uma mutação patogênica em regiões compartilhadas por 

pacientes afetados com o mesmo fenótipo clínico. Essas regiões compartilhada 

entre os pacientes geralmente contém vários genes que podem ser 

subsequentemente sequenciados, e então identificado o gene causador da doença 

em questão (150). 

Esse tipo de análise foi utilizada para a identificação da mutação em 

homozigose no gene LRBA, que codifica a proteína LRBA em paciente com 

hipogamaglobulinemia, diminuição do número de células B de memória e diminuição 

da autoimunidade (151). O estudo reuniu 5 indivíduos com o mesmo fenótipo clínico, 

onde 4 deles vinham de família com algum histórico de consanguinidade. Após a 

análise, descobriu-se uma região com 81 genes em comum nos pacientes. Após o 

sequenciamento, foram identificadas mutações em heterozigose no gene LRBA de 

cada paciente. Essa abordagem requer grandes famílias, com vários membros 

afetados, onde podem ser identificadas regiões candidatas. 

Nos anos 2000, as técnicas de sequenciamento de última geração (NGS) 

revolucionaram a genética, tornando possível o sequenciamento de genomas 

humanos inteiros em questão de dias. NGS engloba uma variedade de métodos que 

simultaneamente podem ampliar milhões de sequências de DNA (152). Embora 

essa tecnologia possa oferecer grandes dados do sequenciamento, é um grande 

desafio distinguir variantes patogênicas dentro dos 3,2 bilhões de bases presente no 

sequenciamento do genoma humano (153), além de ser extremamente caro. 

Embora o sequenciamento do exoma constitui cerca de 1% do genoma, 85% das 

mutações encontradas podem ser deletérias (154). WES identifica uma médica de 

20 a 35 mil variantes de nucleotídeo simples (SNPs) dentro do sequenciamento do 

exoma (155). 

A eliminação das variantes sinônimas, que alteram a sequência de DNA mas 

não a sequência de aminoácidos diminui a lista de genes candidatos. Para as 

doenças raras, as variantes comuns com uma frequência na população de mais de 

1% podem ser eliminadas (125, 127, 152, 156). Os algoritmos de bioinformática, tais 

como Polyphen-2, SIFT, Mutation Taster e MAPP podem ser utilizados para 

identificar se as mutações missenses resultam uma função proteica alteada (157-

160). Além disso, os programas GERP e Phylo-P SCORE podem ser usados para 
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avaliar a conservação da sequência entre espécies. Finalmente, após todo esses 

métodos, os genes podem ser filtrados com base na sua função dentro do sistema 

imunológico. Os genes essenciais para a função do sistema imune, tais como os 

responsáveis pelo desenvolvimento dos linfócitos, são selecionados. Essa 

abordagem foi utilizada para identificar as mutações em heterozigose nos genes 

IL10, IL10RA e IL10RB, responsáveis pela doença de Crohn (161). 

Um filtro adicional pode ser aplicado aos dados do WES em famílias 

consanguíneas, que é a avaliação via mapeamento homozigótico. Tal mapeamento 

identifica as regiões genômicas que têm uma probabilidade maior de abrigar a 

mutação causadora do fenótipo clínico no paciente, presumindo que esta seja uma 

doença com herança autossômica recessiva, onde as regiões em homozigose 

estarão cheias de SNP herdados dos pais (162, 163). A combinação do 

mapeamento das regiões em homozigose, combinada com WES, é uma abordagem 

genética cada vez mais comum. A identificação da deficiência de LRBA, descrita 

anteriormente, foi identificada não só através da análise de todos os pacientes 

consanguíneos, mas foi descrita também por meio de análise por mapeamento das 

regiões em homozigose, combinada com WES, nessas famílias com história de 

consanguinidade (164). 

Outro estudo feito com a combinação dessas técnicas foi realizado com dois 

irmãos de uma família consanguínea, onde os pacientes apresentavam linfopenia 

das células T naïve e defeito na ativação das células T (165). O mapeamento 

homozigótico, combinado com WES, dos dois pacientes, identificou 2 novas 

mutações no gene RHOH. Uma dessas mutações resultou em um códon de parada 

no gene RHOH que é importante para o desenvolvimento e ativação das células T 

(165, 166).  

Esses exemplos mostram que a combinação das técnicas WES/WGS com 

mapeamento em homozigose pode gerar uma menor e mais precisa lista de genes 

candidatos. Apesar da junção dessas técnicas estar acelerando o encontro de novas 

mutações em novos genes, ainda existem muitas limitações envolvendo as técnicas 

WES/WGS. 

As doenças com caráter genético autossômico dominantes representam um 

desafio maior na descoberta das IDPs, porque há aproximadamente 69% de 

variantes em heterozigose do que em homozigose em todo o genoma (167). 

Consequentemente, um mapeamento efetivo dos genes autossômicos dominantes 
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requer um estudo envolvendo grandes famílias para obter uma lista um pouco menor 

de candidatos. Uma família contendo múltiplas gerações com 6 a 12 afetados não é 

fácil de encontrar (150). Para contornar essa dificuldade, os pesquisadores tem 

sequenciado sujeitos afetados de famílias não relacionadas, como foi feito no estudo 

da identificação da mutação de GATA2, que causa monocitopenia, diminuição das 

células B e NK, além de infecções severas (168). Assumindo que a doença é 

causada por mutações em um único gene, os autores hipotetizaram que a técnica 

WES realizada em 4 pacientes não relacionados poderia identificar o gene contendo 

as variantes causadora da doença, eliminando a maioria das mutações não 

patogênicas. Somente um gene, GATA2, que codifica um fator de transcrição 

responsável pela manutenção das células tronco, foi encontrado mutado nos 4 

pacientes (168, 169).  

Mutações localizadas nas regiões não codificantes não podem ser detectadas 

usando o WES, que capta principalmente as regiões exônicas do genoma. As 

regiões não codificantes compreendem cerca de 99% do genoma, e mutações 

nessas regiões não são frequentemente determinadas. Portanto, a identificação de 

mutações deletérias nessas regiões só acontece depois que um gene candidato for 

identificado. Mutações exônicas no gene UNC13D, que codifica Munc são 

conhecidas por causar linfoma hemofagocítico do tipo 3. Através dessa informação, 

um grupo conseguiu identificar mutações intrônicas responsáveis por abolir a 

expressão da proteína resultando em um fenótipo de linfoma hemofagocítico do tipo 

3 (170, 171). Outros exemplos incluem mutações intrônicas, como por exemplo, 

mutações intrônicas que abolem a função de GATA2 (172), ou mutações intrônicas 

no SH2D1A que codifica o SAP e resultam em uma desordem linfoproliferativa 

ligada ao X (173). 

Em todos estes exemplos, a identificação de uma mutação intrônica só foi 

possível porque um gene candidato foi identificado com base no fenótipo clínico e a 

mutação afeta severamente a expressão da proteína. 

Identificar grandes variações estruturais, tais como deleções, inversões e 

translocações, usando WES/WGS pode ser problemático por várias razões. Pode 

ser difícil diferenciar uma grande deleção dentro de um intervalo genômico, por 

conta de um sequenciamento que teve uma cobertura pequena. Por causa de seu 

tamanho, o genoma humano é fragmentado antes da aplicação da técnica de NGS. 

Sondas de oligonucleotídeos biotinilados, complementares aos fragmentos de DNA, 
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se ligam e são coletados com ajuda de sondas magnéticas de estreptavidina. Os 

fragmentos são amplificados e sequenciados em paralelo. Embora o 

sequenciamento seja projetado para ter uma cobertura completa do genoma, a 

cobertura geralmente é  de 30X a 150X, onde uma sequência deve ser sequenciada 

de 1 a 200 vezes, por conta das variações genômicas, como por exemplo, as 

regiões repetitivas ou com alto número de G-C. Como resultado, a técnica de WES 

pode não sequenciar adequadamente cerca de 10% dos genes (155). Essas 

sequências são alinhadas com a referência no genoma humano. Os fragmentos 

contendo uma grande deleção ou inversão não podem ser alinhados propriamente. 

Para esse alinhamento ser correto, o fragmento deve ser analisado com uma série 

de subunidades para identificar a melhor forma de alinhamento para cada 

subunidade, um processo que requer recursos de bioinformática (174). 

Os avanços dos conhecimentos sobre imunologia e genética facilitaram a 

descoberta de novos defeitos genético-moleculares envolvendo pacientes com 

característica clínica de IDPs. No entanto, ainda há muito progresso a ser feito. É 

importante ressaltar que a análise genética e identificação dos defeitos causadores 

do fenótipo de imunodeficiência primária permite que os nossos pacientes possam 

ter uma melhor sobrevida, podendo realizar um tratamento correto ou até o 

transplante de medula óssea, além de permitir o aconselhamento genético da 

família.   
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2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo geral: 

Identificar e caracterizar novos defeitos genético-moleculares e/ou novos genes 

que levam a descoberta de novas imunodeficiências primárias. 

 

2.2  Objetivos específicos: 
 
Seleção dos pacientes do estudo: 

- Selecionar, utilizando os critérios de seleção utilizados neste trabalho, pacientes 

com história clínica e laboratorial de Imunodeficiência Primária, de preferência, com 

algum histórico de consanguinidade na família. 

- Após a seleção, recrutar os pacientes para realização da coleta de amostra 

biológica, após a leitura e concordância do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

Investigação de novas mutações:  

- Comparar os sinais clínicos e laboratoriais do paciente com de outros pacientes ou 

modelos já descritos na literatura; 

- Exclusão dos genes já descritos na literatura, com ajuda do sanger sequencing. 

 

Investigação de novos genes: 

- Após a exclusão dos genes já descritos na literatura, aplicar a técnica de 

genotipagem de alta densidade através de microarray “Affymetrix 6.0 chip” 

destacando regiões do genoma co-segregadas dentro da família; 

- Analisar todas as regiões codantes do genoma do paciente através do 

sequenciamento do exoma (“Exome sequencing”) identificando genes com variações 

genéticas e selecionando genes candidatos; 

- Finalizar a análise com poucos genes candidatos. 

 

Confirmação se o gene candidato é resonsável pelo fenótipo clínico do paciente: 

- Após finalizarmos a análise genética com um único gene candidato, inciamos a 

caracterização imunológica do paciente; 

- Análise da expressão proteica utilizando o Western Blot; 

- Análise da estrura da proteína utilizando a simulação molecular FREADY; 

- Análise da expressão gênica por PCR em tempo real; 
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- Análise do repertório do TCR via Spectratyping; 

- Teste da atividade da enzima cinase; 

- Imunofluorescência para visualizar a translocação de proteínas para o núcleo; 

- Análise das sinapses imunológicas por microscopia. 
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3 PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1 Pacientes do estudo 

Para este estudo, aplicamos um sistema de recrutamento de pacientes com 

história clínica de Imunodeficiência Primária (IDP). Nossa casuística inclui 4 famílias, 

com um total de 5 pacientes, dentre eles, somente 1 é do sexo masculino e 4 são do 

sexo feminino. Todas as 4 famílias tem algum grau de consanguinidade, de primeiro 

ou segundo grau. 

Dentre as 4 famílias estudadas, duas são de origem Turca e duas são de 

origem Brasileira. Este estudo foi realizado com a colaboração de dois grupos muito 

importantes, Grupo Brasileiro de Imunodeficiência1 e do Centro de pesquisa em 

Medicina Molecular2 (Research Center for Molecular Medicina of the Austrian 

Academy of Sciences - Ce-M-M-), Viena, Áustria. Parte dos pacientes foram 

estudados no Laboratório de Imunologia Humana do Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP sob supervisão do Prof. Dr. Antonio Condino Neto e outra parte 

dos casos foram estudados no Ce-M-M- sob supervisão do Dr. Kaan Boztug, em um 

regime de colaboração. 

A amostra de sangue dos pacientes que estiveram em condições clínicas 

estáveis de saúde foram coletadas e destinadas ao desenvolvimento do protocolo 

experimental desde projeto. Os pacientes menores de idade estiveram sempre 

acompanhados dos pais ou responsável no momento da coleta e a retirada do 

sangue ocorreu após o preenchimento do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE; ANEXO B.1 e B.2) de acordo com o parecer 1066/CEP. O 

protocolo experimental e o termo de consentimento contemplam os aspectos éticos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e não ultrapassam os limites 

descritos de risco mínimo de acordo com as normas para pesquisa envolvendo 

seres humanos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde (Ministério da 

Saúde, 2003). 

 

 

 

 

 
1 (BRAGID - www.bragid.org.br) 
2 (Ce-M-M - www.cemm.oeaw.ac.at) 
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3.2 Histologia, imuno-histoquímica e microscopia eletrônica da biópsia do 
rim e linfonodo  
Para a realização da biópsia, a amostra retirada dos rins do paciente foram 

fixados em formol tamponado a 7% de formaldeído, envoltos em parafina para que 

fosse possível o corte histológico. Após o corte, a amostra foi corada com 

hematoxilina e eosina, ácido fuchsin-orange G, ácido periódico Schiff, prata de 

metenamina e vermelho congo. A ligação de anticorpos anti IgG, IgM, IgA, C3 e C1q 

foi visualizado usando substrato cromogênico para detectar possíveis depósitos de 

imunocomplexos. Os cortes da biópsia renal que foram analisadas via Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (TEM) não continham glomérulos. A preparação para o 

TEM foi realizada da seguinte forma: Uma pequena porção de tecido renal foram 

embebidos em parafina para microscopia, fixado com glutaraldeído 0,5%, fixado em 

formaldeído 4%, processados com resina epoxy, cortadas e visualizadas com o 

equipamento de microscopia Jeol JEM-1010. Análises histopatológicas do linfonodo 

foram coradas com hemotoxilina e eosina, foram marcadas para CD95/FAS, CD20, 

CD3 e Ki67 foram realizadas de acordo com os protocolos padrão do Departamento 

de Patologia Clínica da Universidade Médica de Viena. 

 

3.3 Protocolo para cultura celular 
3.3.1 Obtenção das células mononucleares de sangue periférico (PBMC) 

A coleta de sangue foi realizada sempre em condições clínicas estáveis. A 

amostra de sangue periférico dos pacientes, familiares e 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 então foi centrifugada a 600 x g por 

30 minutos a 25 oC, e a interface contendo a camada de células 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 novamente e as células mononucleares foram quantificadas com ajuda 

de uma câmara de Neubauer, e a viabilidade celular verificada pela utilização de 

Trypan blue na concentração de 0,4% (Sigma Chemical Co.).  
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3.3.2 Estabelecimento de linhagens celulares B-EBV dos pacientes 
Para iniciar as culturas de células B, amostras de sangue periférico dos 

pacientes e sua família, foram fracionadas por meio de centrifugação em Ficoll-

Hypaque (175). A fração de células mononucleares foi cultivada com sobrenadantes 

da linhagem B95-8, produtora de EBV (176-179). Após a transformação com ajuda 

do vírus Epstein-Bar, as células B foram cultivados em meio RPMI-1640, 

suplementado com soro bovino fetal (10%) inativado pelo calor, 2 mM L-glutamina, 

100 U / mL penicilina, e 100 µg / mL de estreptomicina, a 37°C em atmosfera úmida 

saturada com 5% de CO2. A viabilidade celular foi monitorizada diariamente e a 

cultura mantida indefinidamente durante os estudos. 

 

3.3.3 Condições de estimulação  
Estimulamos as células PBMCs com CD40L humano, BAFF-Fc humano e a 

recombinante IL-21 humana, todos usados na concentração de 20 ng / mL. Já as 

células B imortalizadas (B-LCL) foram estimuladas com hBAFF (R&D Systems; 

2149-BF-010) na concentração de 50 ng / mL por 6 e 12 horas, e os fibroblastos 

foram estimulados com linfotoxina α1/β2 (R&D Systems, 678-LY-010) na 

concentração de 50 ng / mL e 100 ng / mL por 15 minutos e 4 horas, e com TNFα (e-

Bioscience; 14-8329-62) foram usados na concentração de 10 ng / mL por 15 

minutos e 4 horas. 

Os fibroblastos e as células HEK293T foram cultivadas com o meio de cultura 

DMEM rico em glicose e suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 50 

unidades / mL de penicilina (Gibco), 50 mg / mL de estreptomicina (Gibco) e 292 mg 

/ mL de L-glutamina (Gibco) e cultivadas em um meio a 37 oC com 5% de CO2. 

Os ensaios de ativação das células B foram realizados de duas formas, 

estimulando as células PBMCs com CD40L e IL-21 como previamente descrito, ou 

estimulando com CD40L e IL-4 (100 ng / mL), cultivadas com meio DMEM 

modificado (IMDM, Invitrogen), suplementado com 10% de soro fetal bovino 

previamente inativado (FCS, Biowest), 100 U / mL de penicilina (Invitrogen), 100 mg 

/ mL de estreptomicina (Invitrogen), 1 mg / mL de insulina (Sigma-Aldrich), 1 mg / mL 

de glutationa reduzida (Sigma-Aldrich), 2,5 mg / mL de apo-transferrina (Sigma-

Aldrich), 2 mM de glutamina (Life Technologies, Gibco), e 1% de aminoácidos não 

essenciais (Gibco). A cultura foi realizada com o mesmo número de células em cada 

poço e as amostras foram analisadas nos dias 3, 6 e 9 por citometria de fluxo. 
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3.4 Imunofenotipagem por citometria de fluxo 
Os experimentos de citometria de fluxo foram realizados utilizando os 

citômetros de fluxo LSR Fortessa, FACS Canto ou FACS Calibur (BD Biosciences, 

Austria). Para analisar cada população celular, iniciamos a aquisição dos dados 

através de gates baseados no tamanho (FSC, do inglês forward scatter) e 

granulosidade (SSC, do inglês side scatter) correspondentes as células de interesse. 

Quando necessário, marcadores celulares específicos foram utilizados para 

distinguir as populações celulares. 

Os dados obtidos foram analisados usando o software FlowJo versão 9.3.1 

(Tree Star Inc., EUA). Para cada ensaio foi calculada a mediana da intensidade de 

fluorescência (MFI, do inglês median fluorescence intensity). 

Para a realização dos experimentos, células mononucleares de sangue 

periférico (PBMC), obtidas a partir da amostra de sangue dos pacientes, membros 

da família e controles foram isoladas como descrito acima (item 3.2.1.) e foram 

marcadas com os anticorpos descritos na Tabela 2. 

Para fixação intracelular, as células PBMCs foram ativadas por 3 horas com 50 

mg / mL de ionomicina e 5 mg / mL de PMA na presença de Brefeldin A e os 

anticorpos CD107a e os marcadores de superfície celular. As células foram fixadas e 

permeabilizadas com a solução Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences). 

Para o estudo dos pacientes P2 e P3, as células precisaram ser selecionadas. 

Essa seleção foi realizada através do citômetro baseado em sorting. A população de 

células B foram marcadas com os anticorpos CD19-PerCP-Cy5.5, anti-

CD27_BV421, anti-CD3-APC-H7 e anti-IgD-FITC e então selecionadas. 

 

Tabela 2 - Anticorpos utilizados na imunofenotipagem das famílias pertencentes ao 
estudo.  

Anticorpos Fluorocromo Outras especificações 

CD3 APCH7 SK7, BD-Biosciences 

CD3 BV711 OKT3, BioLegend 

CD3 APC SK7, BD- Biosciences 

CD4 APC RPA-T4, BD- Biosciences 

CD4 BV510 OKT4, BioLegend 

CD4 PerCPCy5.5 RPA-T4, BD- Biosciences 

CD8 V500 RPA-T8, BD-Biosciences 
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CD8 APC-H7 SK1, BD-Biosciences 

CD19 PerCPCy5.5 HIB19, eBioscience 

CD21 PE B-ly4, BD- Biosciences 

CD25 PE M-A251, BioLegend 
CD27 Brilliant violet M-T271, BD-Biosciences 

CD27 FITC L128, BioLegend 
CD38 PECy7 HIT2, BD-Biosciences 

CD45RA BV605 H1100, BioLegend 

CD56 PE N901, Beckman-Coulter 

CD56 PE N901, Beckman-Coulter 

CD69 APC FN50, BD- Biosciences 

CD86 FITC FUN-1, BD-Biosciences 

CD95 PECy7 DX2, BD-Biosciences, 

CD127 BV421 A019D5, BioLegend 

IgD FITC IA6-2, BD-Biosciences 

IgM APC G20-127, BD-Biosciences 

CCR7 PR-CF594 BD-Biosciences 

ICOSL PE B7-H2, BD- Biosciences 

FOXP3 FITC PCH101, BD-Biosciences 

CXCR5 APC R&D systems 

PE, ficoeritrina; FITC, isicianato de fluoresceína; PE-Cy5 ficoeritrina-Cy5; APC, 

Allophycocyanin. 

 
3.5 Análise genético-molecular 
3.5.1 Extração de DNA 

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

genômico (DNAg) foram extraídas da amostra de sangue total dos pacientes, 

parentes e controles. 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 
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e 100 µL de solução para precipitação proteica. O conteúdo do tubo foi 

homogeneizado durante 20 segundos no vórtex. Em seguida, as 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. 

 
3.5.1.1 Amplificação do DNAg pela técnica de PCR (Reação em cadeia da 

polimerase) 
O PCR para os fragmentos de DNA fornecidas foram realizadas em um 

volume total de 50 µL contendo 50 ng de DNA genômico, 0,3 µM de cada oligo, 250 

de µM dNTPs, 0,5 unidades de enzima recombinante Taq DNA polimerase e 2,5 µL 

do buffer de x 10 PCR (10 mM tris-HCl, pH = 8. 3, 50 mM KCl), em 2 mM Cl2, 

fornecidas pelo fabricante (Invitrogen®). Amplificação foi executada em um sistema 

de “multiblock thermocycler” (Applied Biosystems - GeneAmp® PCR sistema 9100). 

Amplificação do PCR foi realizada com uma etapa de desnaturação inicial a 

95 °C durante 3 minutos, seguido por 30 ciclos consistindo de desnaturação em 95 

°C durante 30 segundos, anelamento a 56 °C - 60 °C (conforme o oligo) durante 45 

segundos e extensão em 72 °C durante 1 min e, em seguida, um passo de extensão 

final em 72 °C durante 10 min.  
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3.5.2 Sequenciamento pelo método de Sanger  
Após as amplificações dos exons (pacientes, familiares e controle), 

investigamos as mutações subjacentes pela análise do DNAg através da técnica de 

sequenciamento genético para identificarmos as alterações genético-moleculares 

responsáveis pelo fenótipo de IDP dos pacientes. 

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 foram feitas 

utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (código 4337456). As 

corridas foram feitas em capilares de 36 cm utilizando o polímero POP7. As 

sequências foram analisadas pelo software Sequencing Analysis 5.3.1 utilizando o 

Base Caller KB.  

As sequências obtidas foram comparadas com as sequências depositadas no 

banco de dados de registros de mutações já descritas na literatura e a descrição das 

mudanças de sequências dos genes estudados seguiu a nomenclatura do banco de 

dados. 

 

3.5.3 Genotipagem de alta densidade “Affymetrix 6.0 chip”  
Selecionamos 4 famílias cujo os pacientes apresentam um fenótipo clínico 

sugestivo de IDP com perfil genético autossômico recessivo e com história de 

consanguinidade de primeiro ou segundo grau na família. Após a seleção, iniciamos 

o ensaio usando um painel de genotipagem capaz de caracterizar 906.000 SNPs 

distribuídos ao longo dos 22 cromossomos autossômicos e cromossomos X e Y 

(Affymetrix Genome-Wide Human SNP 6.0 Array). Para a este ensaio foram 

utilizados 10 ml de DNA na concentração de 50 ng/ml extraídos de sangue periférico 

dos pacientes e seus familiares. As enzimas Nsp I e Sty I foram utilizadas para o 

processo de digestão do DNA. Os fragmentos de DNA resultantes foram ligados a 

adaptadores reconhecidos por primers genéricos para amplificação dos respectivos 

fragmentos por reação de PCR. Os produtos amplificados foram combinados e 

purificados com “beads” para posterior hibridização ao chip correspondente ao 

“Genome-Wide Human SNP 6.0 Array”. Os dados obtidos foram analisados 

utilizando o mapa de homozigosidade (180), um método eficaz para a identificação 

de doenças genéticas recessivas em famílias consanguíneas.  

Todos os ensaios de genotipagem foram realizados no Ce-M-M- em Viena, 
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sob a supervisão do Prof. Kaan Boztug, onde o Centro de estudos em genômica 

dispõe de pessoal treinado e todo equipamento necessário. Os resultados foram 

analisados usando o software Affimetrix Genotyping ConsoleTM e a ferramenta de 

análise de todo o genoma PLINK3. Os genes localizados nas regiões codantes 

inseridas nas áreas detectadas no mapeamento de homozigose foram avaliados 

através de estudo da expressão gênica e avaliação funcional. 

 

3.5.4 Sequenciamento do Exoma  
Outra abordagem para a identificação de novos genes consistiu no 

sequenciamento de todos os exons do genoma humano. Esta metodologia foi 

particularmente importante para casos esporádicos em famílias não consanguíneas, 

que não se beneficiam dos estudos de análise de ligação para identificação de 

região de áreas de homozigose no método anterior. O Sequenciamento do Exoma, 

técnica nova e promissora, oferece a possibilidade de identificar as variações 

genéticas encontradas em regiões codantes (127). Inicialmente, eliminaremos a 

variação relatada previamente em bancos de dados como não-patológicos, 

selecionando genes com base numa abordagem de genes candidatos 

potencialmente relacionados à resposta imunológica geral. 

Para este ensaio foram utilizados 10 µg de DNA, extraídos de sangue 

periférico ou de células B-EBV imortalizadas dos pacientes e seus familiares. O kit 

“Paired-End Sample Prep Kit V1” (Illumina Inc. USA) foi utilizado para a ligação de 

adaptadores que contem sequências únicas de primers aos fragmentos de DNA 

obtidos. Em seguida foi realizada a hibridização dos produtos com base no kit 

“SureSelect Human All Exon” (Agilent Technologies) que contem marcadores para 

165.648 intervalos gênicos correspondentes a 17.236 genes. O sequenciamento dos 

produtos obtidos foi realizado com o equipamento Genome Analyzer IIx (Illumina 

Inc,).  
 Para a análise dos produtos resultantes do sequenciamento foram utilizados 

os seguintes softwares: Burrows-Wheeler Aligner4 para alinhamento; Samtools5 e 

Genome Analysis Tookit6 para a detecção de variações; e SeattleSeq SNP 

Annotation7 para o reconhecimentos de SNPs. Os genes localizados nas regiões 

codantes foram avaliados através de estudo da expressão gênica e avaliação 

funcional.  
3 (PLINK - http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/) 
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3.5.5 Validação das possíveis variantes gerados pelo sequenciamento do exoma 
Após a realização da técnica e da análise dos produtos resultantes do 

sequenciamento do exoma, uma lista de possíveis variações foi gerada. Dentro 

desta lista existem centenas de variações que podem ser verdadeiras ou podem ser 

somente um artefato do sequenciamento.  

A validação das variantes encontradas na lista final do sequenciamento do 

exoma, foi realizada pelo método de Sanger (descrita no item 3.4.3)  usando DNAg 

do paciente. Os primers para cada posição das variantes foram desenhadas através 

do programa PrimerZ8 excluindo 60 pb antes da posição da variante, e com um 

produto que variavam de 100 a 500 pb. Todos os primers foram sintetizados pela 

empresa Sigma Aldrich, Austria. 

A amplificação de todas as variantes foram realizadas como descritas no item 

3.4.2., pelo método de PCR. Todas as variantes foram sequenciadas como descrito 

no item 3.4.3, pelo método de Sanger. As sequências obtidas pelo método de 

Sanger foram analisadas através do programa Sequencher DNA Software 4.10.1 

(Gene Codes Corporation, USA). A análise de segregação foi realizada utilizando o 

DNAg dos pais e irmãos de todos os pacientes. 

 
3.6 Protocolo para análise funcional 
3.6.1 Análises “in silico” e modelagem da estrutura da proteína NIK  

Foram utilizadas ferramentas para prever o efeito que a mutação, 

previamente identificada nos pacientes, tem na proteína, usando os algoritmos SIFT 

(158), PolyPhen2 (181) e CUPSAT (182). 

Para obter uma hipótese sobre a mudança na estrutura da proteína e na 

dinâmica da variante, comparamos a proteína NIKwild-type e NIKPro565Arg, usando a 

dinâmica de simulação molecular FREADY (183) implementada no pacote de 

modelagem molecular MOIL (184). 

 

 

 
4 (BWA; http://bio-bwa.sourceforge.net/) 
5 (Samtools - http://samtools.sourceforge.net/) 
6 (Genome Analysis Tookit - http://www.broadinstitute.org/) 
7 (SeattleSeq SNP Annotation - http://gvs.gs.washington.edu/SeattleSeqAnnotation/) 
8 (PrimerZ - http://genepipe.ngc.sinica.edu.tw/primerz/) 
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Iniciamos as simulações da modelagem molecular da estrutura cristalina do 

NIK (PDB ID 4G3D, cadeia A) e deixamos funcionar por 50 nanossegundos a 300 K. 

Nas simulações, os resíduos mais compridos que 9 Å do resíduo mutado foram 

fixados a estrutura experimental. As estruturas proteicas foram alinhados e 

visualizados utilizando MacPyMol (The Graphics System PyMOL Molecular, Versão 

1.3 Schrödinger, LLC). 

 

3.6.2 Análise da expressão proteica por “Western Blot” 
Este ensaio qualitativo, ou quantitativo/relativo, permite detectar o 

componente defeituoso que causa a IDP (185, 186). Baseia-se na corrida 

eletroforética de amostras de extrato celular com posterior transferência para 

membrana de nitrocelulose. A membrana foi incubada com anticorpos monoclonais 

específicos (Santa Cruz) para as proteínas de interesse. Em seguida, recebeu o 

segundo anticorpo conjugado e o substrato revelador (reação imunoenzimática). 

Após lavagem, foi realizada a densitometria das bandas, por meio de análise 

computadorizada em equipamento fotodocumentador (ImageQuant 300, General 

Electric - GE), disponível em nosso laboratório. 

As proteínas foram isoladas usando um buffer de lise celular contendo 20 mM 

Tris (pH7.5), 150 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% TritonX-100 (pH7.1) e um coquetel 

contendo inibidor de protease (Sigma Aldrich). As membranas usadas foram PVDF 

ou de nitrocelulose. Os anticorpos utilizados estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tabela contendo todos os anticorpos primários utilizados no estudo para 
detecção dos níveis proteicos. 

Anticorpos  Outras especificações 

PKCδ   Rabbit anti-human Cell Signaling 

MARCKS Rabbit anti-human D88D11, Cell Signaling 

Fosfo-MARCKS Rabbit anti-human Ser167/170, D13E4, Cell 

Signaling 

IKKα Rabbit anti-human Cell Signaling 

fosfo-IKKα/β Rabbit anti-human Cell Signaling 

p100/p52 Rabbit anti-human Cell Signaling 

NIK Rabbit anti-human Cell Signaling 

RelB Rabbit anti-human C1E4, Cell Signaling 
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TRAF3 Rabbit anti-human Cell Signaling 

p65 Rabbit anti-human D14E12, Cell Signaling 

p105/p50 Rabbit anti-human Cell Signaling 

IkBα Mouse anti-human Cell Signaling 

RCC1 Mouse anti-human E-6, Santa Cruz 

Biotechnology 

HA Rabbit anti-human H6533, Sigma-Aldrich 

c-Myc Rabbit anti-human BD Biosciences 

GAPDH Mouse anti-human Clone 6C5, Santa Cruz 

biotechnology 

 

3.6.3 Extração de 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 (187). 

Após a extração de células PBMC, 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 receberá 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 se formou 3 fases na solução. A fase 

aquosa (superior) que 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 previamente adicionado no início do experimento. Em seguida, a 

solução foi incubada por 10 minutos a temperatura de 30 ºC e, após centrifugada por 

10 minutos em 12000 g na temperatura de 4 °C, o RNA ficou então 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 
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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 

conhecido. As amostras de RNA foram armazenadas a – 80 °C para posterior 

utilização. 

 
3.6.4 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 8 µL 

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.  

 
3.6.5 Análise da expressão gênica por PCR em tempo real 

Após a separação das células PBMC’s, extração do RNA, o cDNA dos 

pacientes, familiares e controles foram amplificados por meio de PCR em tempo 

real, através do sistema SYBR Green Real Time (Applied Biosystems). A reação de 
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PCR em tempo real levou a identificação e quantificação através de um sinal 

fluorescente, o qual incrementa em proporção direta à quantidade de produto de 

PCR em uma reação. Usamos 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 permitiu 

correlacionar à intensidade de sinal coletado com a quantidade de produto 

amplificado. 

Cada 10 µL de mix de PCR continha 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 (188). O gene escolhido 

para controle interno da reação foi o gene da GAPDH (NM 001101). Os primers 

específicos pertencentes ao nosso estudo estão descritos na tabela abaixo (Tabela 
4) 

 
Tabela 4 -  Primers para avaliação e quantificação da expressão gênica por PCR em 
tempo real. 

Nome do primer Sequência 

NF-IL6_cDNA_3F AGCCCCGCTGACGCCAA  

NF-IL6_cDNA_3R GGCAGCTGCTTGAACAAGT 

IL6_cDNA_3F TTCGGTCCAGTTGCCTTCTC 

IL6_cDNA_3R TACATGTCTCCTTTCTCAGGGC 

BCL2_F CCGGGAGATGTCGCCCCTGGTGGA 

BCL2_R AGGCCGCATGCTGGGGCCGTA 

MCL1_F TCGTAAGGACAAAACGGGAC 

MCL1_R ACCAGCTCCTACTCCAGCAA 

BCL2L1_F GAATGACCACCTAGAGCCTTGG 

BCL2L1_R TGTTCCCATAGAGTTCCACAAAAG 

GAPDH_F TGATGGCATGGACTGTGGTC 

GAPDH_R TTCACCACCATGGAGAAGGC 

 

3.6.6 Método de TCRBV CDR3 Spectratyping 
Esse método permite analisar a diversidade do repertório de linfócitos T e 

detectar populações celulares em expansões clonais (189, 190). Essa técnica inicia-
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se pela amplificação por PCR dos segmentos Cβ-Cβ do TCR utilizando primers 

específicos para cada uma das 24 famílias Vβ que foram estudadas. O produto 

desta reação é submetido à outra amplificação por PCR que inclui um primer 

adicional marcado com fluorocromo. Nessa segunda reação, amplifica-se o 

segmento gênico que contém a região CDR3 do TCR, uma vez que esta região está 

localizada entre os segmentos V-D-J. Em seguida, estes segmentos amplificados 

por PCR são separados em gel de sequenciamento e, com o auxílio de um 

sequenciador automático e do software Gene MapperTM (Applied biosystem), foi 

possível calcular o tamanho (em pares de bases) dos diferentes segmentos (picos) 

de CDR3, o número de picos de CDR3, estimar a frequência de cada família Vβ no 

repertório do TCR e analisar a clonalidade e distribuição dos picos na região CDR3.  
 

3.6.6.1 Reação de PCR (Vβ-Cβ) para determinação das famílias Vβ do TCR 
Esta reação possibilita a amplificação do segmento gênico Vβ-Cβ do TCR. 

Para um volume final de reação de 25 ml, foram utilizados 2 ml de cDNA (descrito no 

item 3.5.3), 2,5 ml de tampão 10X (500 mM KCl e 100 mM Tris-HCl), 2,5 ml de 

MgCl2 (25 mM), 2,5 ml de dNTP (2 mM), 1,25 ml do primer Vβ específico (20 mM) e 

1,25 ml do primer TCR_BC1+CβC1 (20 mM), 0,2 ml da Taq polimerase (5 U/ml) e 

água em quantidade suficiente para 25 mL. Esta reação foi processada em um 

termociclador nas seguintes condições: 5 minutos 95 oC, seguidos de 40 ciclos de 45 

segundos a 95 oC, 45 segundos a 60 oC, 60 segundos a 72 oC, completados com 

uma extensão final de 5 minutos a 72 oC. Após a amplificação, o produto gerado foi 

conferido em um gel de eletroforese onde 15 mL de cada produto foi adicionado a 3 

ml de tampão de corrida (loadind dye) e então adicionados no gel de agarose na 

concentração de 1%. 

Os primers utilizados nesta técnica estão descritos na Tabela 5 (189, 190). 

 

Tabela 5 - Sequência dos primers utilizados na amplificação das famílias Vβ do 
TCR. 

Nome do primer Sequência 

Primers que amplificam as regiões variáveis 

TCR Vβ1 CCGCACAACAGTTCCCTGACTTGC 

TCR Vβ2 ACATACGAGCAAGGCGTCGA 
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TCR Vβ3 CGCTTCTCCCTGATTCTGGAGTCC 

TCR Vβ4 CATCAGCCGCCCAAACCTAA 

TCR Vβ5 GATCAAAACGAGAGGACAGC 

TCR Vβ6-A GATCCAATTTCAGGTCATACTG 

TCR Vβ6B/C CAGGGCTCAGAGGTTCTGAC 

TCR Vβ7 CAAGTCGCTTCTCACCTGAATGC 

TCR Vβ8 GGTACAGACAGACCATGATGC 

TCR Vβ9 TTCCCTGGAGCTTGGTGACTCTGC 

TCR Vβ11 GTCAACAGTCTCCAGAATAAGG 

TCR Vβ12 TCCYCCTCACTCTGGAGTC 

TCR Vβ13-A GGTATCGACAAGACCCAGGCA 

TCR Vβ13-B AGGCTCATCCATTATTCAAATAC 

TCR Vβ14 GGGCTGGGCTTAAGGCAGATCTAC 

TCR Vβ15 CAGGCACAGGCTAAATTCTCCCTG 

TCR Vβ16 GCCTGCAGAACTGGAGGATTCTGG 

TCR Vβ17 TGTGACATCGGCCCAAAAGAA 

TCR Vβ18 CTGCTGAATTTCCCAAAGAGGGCC 

TCR Vβ20 TGCCCCAGAATCTCTCAGCCTCCA 

TCR Vβ21 GGAGTAGACTCCACTCTAAG 

TCR Vβ22 GATCCGGTCCACAAAGCTGG 

TCR Vβ23 ATTCTGAACTGAACATGAGCTCCT 

TCR Vβ24 CCCAGTTTGGAAAGCCAGTGACCC 

Primers que amplificam as regiões constantes 

CβB1 (reverse primer) CGGGCTGCTCCTTGAGGGGCTGCG 

TCR Cβ1 GGGTGTGGGAGATCTCTGC 

FAM-Marcador das regiões constantes  

TCR Cβ2RO ACACAGCGACCTCGGGTGGG 

 

3.6.6.2 Reação de elongação/run-off 
Após a reação de PCR descrita acima (item 3.5.5.1), o produto desta reação 

foi submetido a outra amplificação por PCR (reação de alongação ou run-off) que 

inclui um primer Cβ interno marcado com um fluorocromo (FAM) (Tabela 5). 
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Para esta reação, foi utilizado 1 mL de tampão para PCR 10X (500 mM KCl e 

100 mM Tris-HCl), 0,4 ml de MgCl2 (25 mM), 1 ml de dNTP (2 mM), 0,1 mL de 

primer Cβ marcado (10 mM), 0,06 mL de Pfu DNA polimerase (3 U/mL) e o quanto 

bastar de água DEPC para completar 8 ml, seguindo a adição separadamente de 

2 mL do produto de PCR de cada uma das 24 famílias Vβ. Esta reação foi 

processada em um termociclador por 2 minutos a 94 oC, seguidos de 4 ciclos de 25 

segundos a 94 oC, 45 segundos a 60 oC, 45 segundos a 72 oC, completados com 

uma extensão final de 5 minutos a 72 oC.  

Após a reação, testamos o produto aplicando 5 mL de cada reação em um gel 

de agarose. Após a corrida do gel de eletroforese, verificamos então se houve a 

marcação pelo FAM (fluorescência). 

 

3.6.6.3 Preparo das amostras e aplicação no sequenciador automático 
Para completa desnaturação do DNA, 2 mL das amostras da reação de run-

off foram misturadas com 0,5 mL de marcador de peso molecular  (Gene ScanTM – 

500 LIZ standard, Applied Biosystem) e 10,5 mL de tampão para carregar a amostra 

(loading buffer – formamida, acrecida de blue dextran). Essa solução então teve sua 

desnaturação finalizada no termociclador a 95 oC por 2 minutos. Após a 

desnaturação, as amostras foram submetidas a corrida eletroforética em um 

sequenciador automático de DNA (ABI 3130 Sequencer; ABI Applied Biosystems, 

Germany). 

Após a corrida eletroforética, as sequências foram analisadas pelo software 

Gene MapperTM  AB 3130XL-1 versão 4.0 e foram então gerados gráficos de 

distribuição dos segmentos da região CDR3. Os gráficos representam a intensidade 

da fluorescência em unidades arbitrárias de acordo com o tamanho da região CDR3, 

em pares de bases. As informações geradas a partir da análise incluem o tamanho 

do pico, bem como a altura e área de cada pico. 

 

3.6.7 Teste da enzima cinase 
As células HEK293T foram transferidas para uma placa de 6 poços e 

transfectadas com os vetores expressando NIK e/ou IKKα gerados por 

recombinação, utilizando os vetores PTO (C-terminal tag-estreptavidina-

hemaglutinina) ou pCS2 (N-terminal 6x myc) (191), foram lisadas 24 horas após a 

transfecção através do tampão de lise contendo 20 mM HEPES (pH 7,9), 20% 
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glicerol, 50 mM KCl, 400 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 5 mM β-glicerofosfato, 

1 mM de PMSF, 5 mg / mL Apronitin, 10mM NaF , 5 mg / mL leupeptina, 5 mM de 

Na3VO4, e em seguida foram analisadas via SDS-PAGE e Western Blot .  

 

3.6.8 A amplificação e análise dos transcritos dos genes IGH 
Os transcritos da IgA e IgG foram amplificados a partir do cDNA extraídos das 

células PBMCs previamente congeladas, utilizando os primers forward que 

amplificam as sequências dos genes IGHV3 e IGHV4, combinados com os primers 

reverse Cα ou Cγ (192). Todos os produtos de PCR foram clonados dentro do vetor 

pGEM-T easy (Promega) e preparados para o sequenciamento (modelo ABIPRISM 

3130XL; Applied Biosystem). As sequências obtidas foram analisadas de acordo 

com o banco de dados IMGT9 para os genes IGHV, IGHD e IGHJ (193).  

 

3.6.9 Imunofluorescência 
Os fibroblastos do paciente (P2) e controle saudável foram estimuladas com 

linfotoxina α1/β2 em uma concentração de 100 ng / mL (R&D Systems, 678-LY-010) 

por 4 horas. Após a estimulação, as células foram fixadas com formaldeído à 4% em 

PBS por 30 min e, em seguida, bloqueadas e permeabilizadas com uma solução 

contendo 10% de soro fetal bovino, com 0,1% de Triton X-100. As células foram 

marcadas com anticorpos anti-DAPI e anti-NF-κB2 (p100/p52) (Cell Signaling, 

#3017) e NF-κB (p105/p50) (Cell Signaling, #3035), diluído na concentração de 

1:100. Após, utilizamos o anticorpo secundário conjugado com Alexa Fluor 546, 

diluído na concentração de 1: 500 (Life Technologies, A10040). As imagens foram 

obtidas em um microscópio de fluorescência Leica AF6000 usando o software Leica 

LASAF para aquisição. As imagens foram tiradas a com uma ampliação de 64x. 

 

3.6.10  Ensaio de reconstituição 
Para provar que o mutante NIKPro565Arg é realmente o causador do fenótipo 

apresentado pelo paciente, decidimos realizar o ensaio de reconstituição da proteína 

mutada nos P2 e P3. 

 

 

 
9 (IMGT - http://www.imgt.org/) 
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O cDNA que codifica a versão original do gene MAP3K14 humano foi clonado 

em um vetor retroviral pMMP expressando a fluorescência GFP (eGFP) como 

marcador. Partículas retrovirais RD-114 pseudotipado foram geradas por 

transfecção em células HEK293T pelo método de transfecção via cloreto de cálcio (8 

mg do vetor retroviral, 12 mg do DNA gag/pol , 5 mg de DNA RD114) na presença 

de 25 mM de cloroquina (Sigma-Aldrich, C6628) durante 12 h. Sobrenadantes 

contendo partículas virais foram coletadas após 24 h, 36 h e 48 h. A titulação viral foi 

testada em células HT-1080. Os fibroblastos dos pacientes e controles foram 

transduzidas com partículas retrovirais na presença de 8 mg / mL de polibrene 

(Santa Cruz, SC-134220) por 12 h. Eficiência da transdução foi determinada pela 

expressão do marcador eGFP, por citometria de fluxo. A expressão do marcador 

eGFP nos fibroblastos dos pacientes e controle ficou entre 45% e 70%. Após a 

transdução, os estudos de imunofluorescência foram realizadas como descrito no 

item 3.6.9. Os dados foram representados graficamente usando o software Prisma 

6.0 (GraphPad Software).  

 

3.6.11 Microscopia confocal das sinapses imunológicas  
As células conjugadas do paciente e controles foram submetidas a avaliação da 

sinapse imunológica via microscopia confocal, como previamente descrito (194). A 

seguir as células foram fixadas e permeabilizadas. Os conjugados foram incubados 

com o anticorpo anti-perforina Alexa Fluor 488 (Biolegend) diluídos na proporção de 

1:50 e com faloidina Alexa Fluor 568 diluídos na proporção de 1:100. As imagens 

foram adquiridas em um microscópio confocal de varredura Leica SP8. A excitação 

foi sintonizável com um laser de luz branca e a detecção foi obtida pelo detector de 

gallidium híbrido (HYD). A aquisição foi realizada com ajuda do software Leixa 

LASAF e as imagens foram exportadas para o software Volocity (PerkinElmer) para 

posterior análise. Os dados foram representados graficamente usando Prism 6.0 

(GraphPad Software). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 1 (P1) 
4.1.1 Caracterização clínica e laboratorial 

Paciente do sexo masculino, hoje com 12 anos de idade, vem de família de 

pais consanguíneos (primos de primeiro grau), de origem Turca (Figura 4).  

 

 
Figura 4 - Heredograma da P1. Completo heredograma mostrando as quatro 
gerações da família do paciente 1. Importante observar que se trata de uma família 
com história de consanguinidade em primeiro grau. 
 

O paciente apresentou os primeiros sintomas antes dos 6 meses de idade, 

incluindo episódios de infecções do trato respiratório superior e inferior, infecção do 

trato urinário (UTI) e gastroenterite. Foi submetido a uma amigdalectomia e 

adenoidectomia nos primeiros 4 anos de vida. A investigação dos valores relativos 

das imunoglobulinas revelou valores normais de IgG e IgA e altos níveis de IgM no 

soro (Figura 5). A frequência e severidade das infecções diminuiu após o início da 

administração de gama globulina (IVIg), quando o paciente tinha 4 anos. 
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Figura 5 -  Níveis séricos das imunoglobulinas IgG, IgA e IgM. Gráficos 
mostrando os níveis das imunoglobulinas G, A e M do paciente, dos 5 aos 12 anos 
de idade. Pode-se observar um aumento nos níveis de IgA e IgG com uma 
progressiva redução ao longo dos anos. Níveis de IgG estão dentro do valor normal, 
exceto quando o paciente apresentou episódios de síndrome nefrótica (*) e quando 
iniciou tratamento com anti-CD20 (**). 
 

Foi relatado história de autoimunidade na família. O pai do paciente 

apresentou a doença de Beçets e uma moderada tireoidite autoimune aos 40 anos 
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de idade. A mãe relata não ter apresentado autoimunidade. A primeira manifestação 

de autoimunidade do paciente ocorreu aos 15 meses de idade, quando o paciente 

apresentou síndrome nefrótica. Biópsia renal mostrou glomerulonefrite membranosa 

(Figura 6A-H). Além da autoimunidade, aos 3 anos de idade o paciente apresentou 

hepatoesplenomegalia (Figura 7) e linfadenopatia generalizada, levando a uma 

infecção pelo vírus herpes humano subtipos 6 e 7. Enquanto o paciente apresentava 

um quadro de linfadenopatia, a viremia pelo herpes humano persistiu. Várias 

biópsias de linfonodo revelou hiperplasia folicular reativa não específica (Figura 8). 

A aspiração da medula óssea não revelou qualquer sinal de malignidade.  

 

 
Figura 6 -  Exame morfológico das biópsias renais. A biópsia renal na 
apresentação inicial revela esclerose segmentar mesangial (seta) após coloração 
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com AFOG (Acid Fichsin Orange G) (A). Ao longo dos anéis capilares, todos os 
glomérulos apresentam depósito de IgG (B). Na nefropatia membranosa (MGN) o 
depósito de IgM (C) e fatores de complemento C3 e C1q (dados não mostrados) 
puderam ser observados ao longo dos capilares periféricos e campos mesangiais. A 
deposição de complexos imunes foi confirmada por microscopia eletrônica de 
transmissão (TEM), bem como os depósitos parcialmente incorporados na 
membrana basal (D), consistente com a fase I a III da nefropatia membranosa.  
Quando o paciente completou 8 anos, foi realizada uma segunda biopsia renal. Após 
a coloração com PAS (ácido periódico de Schiff), a biópsia revelou uma ligeira 
expansão mesangial (E). A imuno-histoquímica mostrou uma marcação não 
específica de IgM, contudo o depósito de IgG (F; setas), IgM (G), C3 (dados não 
mostrados) e C1q (H) foi observado ao longo das membranas basais glomerulares e 
nos campos mesangiais, dados consistentes com o imuno-complexo mediador da 
doença, mais provavelmente mediada por uma desordem imunológica sistêmica, tais 
como o LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico). Todas as imagens foram tiradas com o 
zoom de 200X. 
 

 
Figura 7 -  Confirmação da hepatoesplenomegalia. A esquerda, ultrassom 
evidenciando uma maciça esplenomegalia, e a direita, tomografia computacional do 
abdômen evidência a linfadenopatia (seta).  
 

 
Figura 8 -  Análise histopatológica do linfonodo. A análise histopatológica da 
biópsia do linfonodo mostra uma inespecífica, mas reativa hiperplasia folicular 
(setas). As características do linfonodo não estão alteradas, descartando a 
possibilidade de ser ALPS (mutações no FAS/CD95). 
 

Detalhadas avaliações laboratoriais foram realizadas após a primeira 

manifestação de glomerulonefrite, aos 15 meses de idade. Foi observado baixos 

D=132.1mm
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níveis de IgG, enquanto os níveis de IgA e IgM estavam acima dos valores normais 

(Figura 5). O estudo das células B mostrou uma redução das células CD19+, com 

diminuição da proporção relativa das células de memória “non class-switched” 

(CD19+CD27+IgD+) e “class-switched” (CD19+CD27+IgD-), como também números 

aumentados de células B CD21low (Figura 9 e Tabela 6). Análises longitudinais 

mostraram um declínio progressivo das células B CD19+ (Figura 10A), aumento 

relativo das células B CD21low (Figura 10B) e diminuição das células B de memória 

(Figura 10C e D).  

 

Tabela 6 -  Valores das populações e subpopulações de linfócitos. Abaixo estão 
apresentadas os valores das populações e subpopulações dos linfócitos do 
paciente, obtidos dos 3 aos 12 anos de idade. Em parênteses estão os valores de 
referência (195).  
Idade (anos) 3-4 6-7* 8* 9-10* 11-12* 

T CD3+  2410 
(900-4500) 

2140 
(700-4200) 

1830 
(700-4200) 

960 
(700-4200) 

1290 
(800-3500) 

T CD4+ (/µL) 1220 
(500-2400) 

980 
(300-2000) 

780 
(300-2000) 

450 
(300-2000) 

490 
(400-2100) 

TCD8+ (/µL) 880 
(300-1600) 

1010 
(300-1800) 

850 
(300-1800) 

570 
(300-1800) 

650 
(200-1200) 

B CD19+ (/µL) 340 
(670-1619) 

370 
(228-516) 

230 
(228-516) 

60# 
(228-516) 

60 
(226-370) 

CD19+/IgD+/CD27+ 0.9% 
(4.2-6.9%) 

0.012% 
(7.5-12.4%) 

2.89% 
(7.5-12.4%) 

1.9%# 
(7.5-12.4%) 

2.47% 
(4.6-10.2%) 

CD19+/IgD-/CD27+ 0.5% 
(1.5-4.1%) 

0.016% 
(5.2-12.1%) 

7.37% 
(5.2-12.1%) 

3.4%# 
(5.2-12.1%) 

4.73% 
(3.3-9.6%) 

CD19+/CD21low 19.2% 
(1.8-3.6%) 

17% 
(0.9-3.5%) 

42.5% 
(0.9-3.5%) 

36,6%# 
(0.9-3.5%) 

56.8% 
(0.9-3.3%) 

CD19+/CD38high/IgMhig

h 

   14.4% 
(0.7-3.5%) 

11.2% 
(0.3-1.7%) 

*Em tratamendo com IVIg; #Valores medidos 17 meses após o tratamento com Rituximab. 
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Figura 9 - Avaliação das células B por citometria de fluxo. Análise por das 
células B CD19+ do paciente mostram um linfopenia de células B, diminuição das 
células B IgM e IgG de memória, e aumento do número de células CD21low. 
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Figura 10 - Análise longitudinal das células B. A análise longitudinal mostra uma 
diminuição progressiva das células CD19+ (A), persistente e aberrante diminuição 
das subpopulações de células B (B-D). * simboliza o primeiro episódio da síndrome 
nefrótica. # indica o tratamento com anti-CD20. As linhas tracejadas indicam o 
percentil 25 e 75 de acordo com a idade do paciente. 
 

Nos anos seguintes, o paciente apresentou outros quadros de autoimunidade, 

incluindo policondrite recidivante e hipotireoidismo autoimune. Com 8 anos, o 

paciente apresentou endocardite asséptica e embolia pulmonar. Dados laboratoriais 

sugeriram que o paciente estava em um quadro de síndrome anti-fosfolipídio 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Análise da proliferação de células T, resposta as vacinas e 
autoanticorpos na idade de 10 anos e 4 meses. O paciente estava em tratamento 
com IVIg. 

Idade (anos) 10 anos 4 meses 

Lifoproliferação (Paciente/Controle)  

PHA (x103cpm) 125/160 

CD3 Ab (x103cpm) 21/74 

Células CD19+

4 6 8 10 12
0

250

500

750

1000

1250
CD19

4 6 8 10 12
0

5

10

15

20

4 6 8 10 12
0

5

10

15

20

4 6 8 10 12
0

20

40

60 Células B trasicionais

CD21low

*

*

* *

#

#

# #

Referência mínima
Referência máxima

Idade (anos) Idade (anos)

Idade (anos)Idade (anos)

C
él

ul
as

 C
D

19
+ 

(e
m

 %
)

C
él

ul
as

 C
D

19
+ 

(e
m

 %
)

N
úm

er
o 

to
ta

l p
or

 m
m

3

P
or

ce
nt

ag
em

 d
e 

cé
lu

la
s 

C
D

19
+

IgM de memória
Referência mínima
Referência máxima

Células CD19+CD27+IgD+ Células CD19+CD27+IgD-

IgG de memória
Referência mínima
Referência máxima

A B

C D



 
 

    

75 

SEA (x103cpm) 87/110 

SEB (x103cpm) 57/104 

PMA (x103cpm) 32/104 

Resposta a vacina*  

Anticorpo anti-tétano (IU / mL) 0.6 

Anticorpo anti-difteria (IU / mL) 0.1 

IgG anti-Haemophilus influenza β (µg / L) 0.8 

IgG  Encefalite por vírus transmitida por 
carrapatos 

Limítrofe 

IgM  Encefalite por vírus transmitida por 
carrapatos 

Negativo 

Autoanticorpos  

ANA 1:320 (<1:40) 

dsDNA Positivo 

Colágeno 1 Positivo 

Colágeno 2 Negativo 

Colágeno 3 Negativo 

PHA, fitohemaglutinina; cpm, contagem por minuto; SEA and SEB, S. aureus enteroxina A 

ou enteroxina B – superantígeno; PMA, Forbol-12-Miristato-13-Acetato. 

 

Devido às manifestações autoimunes, quando o paciente atingiu 9 anos de 

idade, foi tratado com anticorpo monoclonal contra CD20 (Rituximab, 375 mg/m2). 

Após 3 anos, o tratamento foi interrompido devido a reações anafiláticas a 

medicação. Após o rompimento do tratamento, o número de células CD19+ B do 

paciente voltou ao normal após algumas semanas (Figura 10A). 

A análise das células T mostraram uma ligeira diminuição das respostas 

proliferativas das células T (Tabela 7), sem restrições do repertório das células T - 

TCR Vβ (Figura 11). A ausência das isohemaglutininas sugere uma diminuição da 

função das células B.  

A expressão dos genes CD40 e CD40L também foi avaliado por citometria de 

fluxo, e os valores mostraram-se normais em comparação com o controle (dado não 

mostrado). 

Por conta das infecções recorrentes do trato respiratório, incluindo 

pneumonia, a reposição com Gama Globulina G (IVIg) foi iniciada quando o paciente 
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tinha 4 anos de idade, melhorando assim os episódios de infecções recorrentes. 

Como dito anteriormente, o paciente foi tratado com anti-CD20 (Rituximab, 375 

mg/m2), com a função de diminuir a produção de auto-anticorpos. Apesar da 

normalização transitória dos níveis séricos de IgM (Figura 5), auto-anticorpos 

persistiram. Desde os 8 anos de idade, que o paciente vem sendo tratado com 

continuamente com Mofetil Micofenolato e baixas doses de esteroides. Além de 

Enalapril (inibidor da enzima conversora de angiotensina), anticoagulantes, 

reposição hormonal da tireóide e de substituição com imunoglobulina. Após o início 

do tratamento com esses fármacos, o paciente adquiriu uma qualidade de vida 

razoável, sem necessidade de internação ou administração de antibióticos pelos 

últimos três anos. 

 

 
Figura 11 - Análise do TCR Vβ Spectratyping. A  do repertório do TCR Vb do 
paciente se mostrou normal em comparação com um controle saudável. 
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4.1.2 Análise genética do P1 

Como todos os dados clínicos e laboratoriais do paciente indicavam um 

fenótipo de Imunodeficiência Comum Variável (CVID), a análise genética foi a etapa 

seguinte a ser seguida.  

 

4.1.2.1 Sequenciamento via Sanger Sequencing 

Sequenciamos via Sanger Sequencing todos os exons referentes aos genes 

ICOS, BAFFR, TACI, FOXP3 e MEFV, respectivamente.  

Uma variante conhecida no gene CTLA-4 (rs231775) foi descoberta tanto no 

paciente quanto no pai do paciente. Sabe-se que esta variante (c.49A>G; 

p.Thr17Ala) tem sido associado com várias doenças auto-imunes, tais como a 

doença de Graves, a artrite reumatóide e lúpus eritematoso sistémico (LES) (196). 

Tanto as combinações dos genótipos G/G e A/G, quanto só o alelo G, foi associado 

a doença de Graves (197). No entanto, para LES, a literatura revela resultados 

contraditórios com uma clara associação descrita apenas para os portadores do 

alelo G e do genótipo G/G, enquanto o genótipo A/G não apresentam risco 

aumentado de desenvolvimento de LES (198). 

A apresentação clínica do paciente com várias características de alteração 

dos sistema imunológico e de desregulação autoimune, incluindo glomerulonefrite, 

linfadenopatia, policondrite recidivante e síndrome fosfolipídica, não pode ser 

explicada só com o achado da variante no gene CTLA4. Após essa conclusão, 

iniciou-se então as investigações genéticas para detectar a base molecular da 

doença do paciente.  

 

4.1.2.2 Identificação da mutação no gene do PRKCD 

Dada a consanguinidade da família, supomos que o nosso paciente 

apresentava um defeito monogênico com característica autossômica recessiva. Para 

descobrir a causa genética que levava ao fenótipo do paciente, realizamos a técnica 

de SNP array baseada em mapeamento homozigótico (Figura 12 e Tabela 8) e o 

sequenciamento do exoma (ES). Após realização da técnica, a análise dos dados de 

mapeamento combinando os softwares Homozygocity Mapper e PLINK revelou um 

total de 43 intervalos homozigoticos no paciente. Os intervalos encontrados usando 

cada um ou ambos os softwares estão descritos na Tabela 8.  
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Figura 12 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico. SNP-array 
baseado em mapeamento homozigótico foi realizado e mostrou vários intervalos 
homozigóticos no paciente, incluindo o intervalo no cromossomo 3p21.31. 
 
Tabela 8 - Intervalos homozigóticos obtidos pelo software Homozygosity Mapper e 
PLINK. 

Homozygosity Mapper 

Chr SNP 1 SNP 2 Posição (Mb) Tamanho (Mb) 

1 rs2764664 rs7531541 57.74-59.76 2.02 

2 rs11687159 rs6757763 113.34-118.48 5.14 

2 rs7567579 rs16831684 122.58-136.21 13.63 

2 rs12466487 rs1447194 136.41-143.24 6.83 

2 rs13004364 rs6430291 143.24-148.87 5.63 

2 rs6729378 rs6431249 231.41-235.22 3.81 

3 rs6445959 rs6445860 51.77-57.21 5.44 

3 rs1513471 rs11705999 57.22-60.58 3.36 

3 rs1158425 rs11713857 60.59-65.55 4.96 

3 rs6549282 rs3886342 70.20-74.65 4.44 

3 rs9849947 rs17375496 74.70-78.75 4.06 

3 rs11928868 rs2639219 78.76-81.06 2.30 

4 rs6820873 rs6531370 31.08-35.52 4.45 

4 rs4832736 rs2660346 37.77-41.99 4.23 
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4 rs2612519 rs225165 42.65-52.89 10.24 

4 rs999634 rs7683187 52.93-55.82 2.89 

5 rs7717315 rs11957757 145.90-148.22 2.32 

5 rs11745375 rs1298854 170.91-180.69 9.78 

6 rs1524738 rs2350386 71.32-73.89 2.56 

6 rs10498891 rs6915022 73.89-77.58 3.69 

6 rs4708296 rs6938070 77.59-83.75 6.16 

6 rs9356405 rs6931065 166.34-170.92 4.57 

7 rs4729106 rs2382694 93.61-103.07 9.46 

11 rs4758405 rs10769948 6.32-8.76 2.44 

11 rs10769165 rs12361256 45.71-47.91 2.20 

11 rs17145500 rs4102214 56.52-63.21 6.70 

11 rs10501393 rs10501435 63.22-78.92 15.70 

11 rs17123506 rs11218575 119.84-122.15 2.31 

12 rs2702217 rs7952982 129.41-131.73 2.32 

13 rs1575803 rs12861225 101.68-105.12 3.44 

13 rs5012124 rs9583190 105.12-108.33 3.21 

14 rs797378 rs8014740 34.53-40.73 6.19 

14 rs17180977 rs17212596 40.74-44.29 3.55 

14 rs17117849 rs4900981 47.43-50.52 3.09 

14 rs8007035 rs17125074 50.53-52.56 2.03 

16 rs244783 rs4843898 84.36-86.10 1.74 

19 rs2033494 rs10405814 22.60-29.22 6.62 

PLINK 

Chr SNP 1 SNP 2 Posição (Mb) Tamanho (Mb) 

2 rs6710114 rs12185756 120.24-121.59 1.34 

2 rs13013829 rs17014033 126.35-127.36 1.01 

2 rs3109275 rs7591230 130.43-131.94 1.51 

3 rs2535619 rs2581795 52.85-53.04 0.19 

3 rs7625247 rs3773598 53.85-54.91 1.06 

3 rs472631 rs6445829 55.51-56.89 1.38 

3 rs9827976 rs9830198 60.92-61.94 1.02 

3 rs6772010 rs9879369 68.58-69.62 1.04 
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3 rs11716788 rs17009311 70.93-72.09 1.16 

4 rs13117332 rs4645195 45.92-47.09 1.17 

4 rs13133059 rs346899 53.13-53.39 0.26 

4 rs4864466 rs1402742 54.40-54.78 0.37 

5 rs10035180 rs2647700 176.60-177.89 1.30 

5 rs3111532 rs1298854 179.64-180.69 1.05 

6 rs436992 rs6931065 169.82-170.92 1.09 

7 rs13242458 rs425964 99.70-101.60 1.91 

8 rs1349247 rs7817645 83.97-85.05 1.08 

11 rs4442567 rs517679 56.99-58.45 1.46 

11 rs384124 rs12290156 61.84-62.84 1.00 

11 rs489161 rs949150 75.00-76.12 1.12 

12 rs7485834 rs2062162 132.18-133.43 1.25 

20 rs4010686 rs6061095 29.47-30.60 1.13 

22 rs181391 rs807429 18.22-19.24 1.02 

Chr, Cromossomo; SNP, Polimorfismo de nucleotídeo único. 

 

Após a filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do exome, 

selecionamos todas as variações missenses, deleções, inserções, variações 

nonsense e as variações que estavam localizadas na região de splice. Todas essas 

variações selecionadas, estavam localizadas dentro das regiões em homozigose do 

paciente. O número total dessas variações, foram: 57 variantes individuais de 

nucleotídeos (SNVs) e 15 deleções/inserções (DIVs). Após o sequenciamento das 

57 variantes SNVs e das 15 DIVs, foram variantes verdadeiras somente 22 SNVs. 

Após o sequenciamento dos pais e membros da família, conseguimos excluir 20 

SNVs, sobrando somente 2 SNVs que tiveram uma segregação perfeita (Figura 13). 
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Figura 13 - Processo de filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do 
exoma. Após a realização do sequenciamento do exoma, foram selecionados os hits 
que estavam dentro dos intervalos homozigóticos do paciente. Após várias filtragens 
e validações, sobraram somente 2 SNVs que segregaram perfeitamente. SNVs, 
variantes e um único nucleotídeo. DIVs, deleções e inserções. 
 

Duas variantes foram encontradas, uma encontrada no gene UBXN1 (domínio 

1 da proteína do UBX; c. G686A, p. Thr229Met). A UBXN1 é um receptor celular 

para a auto-ubiquitinização do câncer de mama do tipo 1 (BRCA1), que é um 

supressor de tumor associado ao câncer de mama e ovário, com caráter hereditário. 

Uma das funções do BRCA1 é a inibição da atividade da enzima ligase BRCA1 E3. 

Recentemente foi descoberto que a UBXN1 pode diminuir a degradação da proteína 

endoplasmática associada ao retículo. Em contraste com a outra variante (PRKCD), 

não existe nenhum papel óbvio da variante em UBXN1 na patogênese do paciente.  

A segunda variante é uma mutação na região de Splice do gene PRKCD 

(protein kinase C delta; c.1352+1G>A; Figura 14). A partir desses dados, o 

candidato PRKCD foi considerado o único candidato plausível, uma vez que tem um 

papel bem definido na sinalização das células B (199, 200), além de que um estudo 

com ratos knockout Prkcd-/- apresentam várias manifestações auto-imunes e 

164,386,982 leituras do Illumina 

Montagem de referência hg19

160,413,978 leituras unicamente mapeadas

Detecção da variante com Phred Score 30

        Remoção das SNVs, DIVs e 
        dbSNP conhecidas

Remoção dos SNVs não exônicos,
             DIVs e SNVs sinonimos

           Filtragem por SNVs e DIVs nos intervalos
            homozigóticos encontrados no paciente

Validação dos hits por sequenciamento

 215,058 SNVs

1,150 SNVs

57 SNVs

16,303 DIVs

22 SNV 0 DIV

Variantes mostrando uma segregação perfeita2 SNV 0 DIV

4,933 DIVs

89 DIVs

15 DIVs

15,972 SNVs
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quadros de linfadenopatia generalizada (201). O modelo com camundongo também 

mostrou hiperproliferação dos linfócitos no baço, que se assemelha a síndrome 

linfoproliferativa autoimune (ALPS) (202).  

 
Figura 14 - Mutação no gene do PRKCD. Após o sequenciamento do gene do 
PRKCD, a mutação no sítio de Splice foi confirmada a qual é homozigótica no 
paciente e heterozigótica no pai, em comparação com o controle saudável. 
 
4.1.2.3 Análise funcional do PRKCD 

Após a finalização da análise genética, com um gene candidato em potencial, 

iniciamos o estudo para descobrir as possíveis consequências que a deficiência do 

PRKCD pode estar trazendo para o paciente. 

O PRKCD é um membro da família da Proteína Cinase C (PKC), tem a função 

crítica na regulação da sobrevivência celular, proliferação e apoptose (203).  No 

contexto das células B, o PRKCD está envolvido na sinalização via BCR mediada 

por BTK e PLCγ2 (199). Além dessas funções, o PRKCD também tem um papel 

importante na tolerância das células B. Camundongos knockout Prkcd-/- apresentam 

um quadro de glomerulonefrite, esplenomegalia e linfadenopatia associada com a 

função defeituosa da autotolerância das células B aos auto-antígenos (203). A 

autoimunidade em camundongos Prkcd-/- tem sido associada a defeitos na 

sinalização pró-apoptótica via ERK em células B durante seu desenvolvimento (204). 

Recentemente, mutações no PLCγ2 foram associadas a imunodeficiência comum 

variável (CVID) com autoimunidade, destacando a importância desta via para a 

homeostase das células B (205, 206). 

A análise por Western blot revelou ausência da proteína do PRKCD no 

paciente, e revelou também uma expressão diminuída no pai, que é heterozigoto 

para a mutação, quando comparado a um controle saudável (Figura 15). A baixa 

  C G T G C CAC a  t a c g t   C G T G C C A C  t a c g t
Arg Ala

Thr
AC(g) Arg Ala

Thr
AC(g)

Paciente (P1) Controle

g   C G T G C CA C r  t a c g t
Arg Ala

Thr
AC(G)

Pai
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expressão da proteína apresentada na amostra do pai, não parece ser suficiente 

para causar a doença, como os pais não apresentam características clínicas 

observadas no paciente. 

Para avaliar as consequências funcionais da deficiência do PRKCD, a 

expressão do MARCKS (Substrato Miristoilada C-cinase rico em Alanina) foi 

estudada (207). A análise por Western Blot usando células B imortalizadas do 

paciente mostrou uma redução total dos níveis de MARCKS. Sabe-se que a 

fosforilação do MARCKS via aminoácido Ser167/170 é crítico para a translocação de 

MARCKS da membrana plasmática para o citoplasma, mediando a redução da 

proliferação celular (208). Assim a deficiência do phospho MARCKS pode estar 

relacionada com a proliferação dos linfócitos no paciente (208) (Figura 16). 

A fosforilação da NF-IL6 em Ser240 é mediada pelo PRKCD, contudo a 

capacidade de ligação do DNA ao NF-IL6 é reduzida, reduzindo drasticamente 

assim a produção da IL6 (209). Deste modo, verificamos que o aumento dos níveis 

do RNAm dos genes NF-IL6 e IL6 no paciente após a estimulação com PMA (Figura 
17), semelhante a hiperativação da sinalização de NF-IL6, observada nos 

camundongos Prkcd -/- (201). 

Aqui, nós descrevemos um paciente com deficiência no gene PRKCD, como 

uma nova imunodeficiência semelhante ao CVID. O paciente deste estudo apresenta 

características de alteração do sistema imunológico, incluindo linfoproliferação 

(esplenomegalia, linfadenopatia) e auto-imunidade (glomerulonefrite, síndrome anti-

fosfolipídica, policondrite recidivante) semelhante ao modelo murinho knockout. No 

entanto, a linfopenia de células B periféricas ou o defeito no switch de classes 

observadas no nosso paciente, não foram observados no modelo murinho.  

Não pode ser excluída a possibilidade de a variante heterozigótica no gene 

CTLA4 poder atuar como um fator de modificação da doença. Estudos futuros 

poderão caracterizar de forma mais abrangente o fenótipo clínico e imunológico em 

um coorte de pacientes com defeito no PRKCD e ainda poder descobrir mais sobre 

a fisiopatologia molecular da sinalização do PRKCD envolvendo a homeostase das 

células B e autoimunidade. 
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Figura 15 - Análise via Western Blot da proteína PRKCD. A análise da proteína 
revelou uma expressão ausente do produto proteico no paciente, em contraste o pai 
(heterozigótico) obteve uma quantidade menor do produto, em comparação com o 
controle saudável 

 
Figura 16 - Análise via Western Blot da proteína MARCKS. A análise revelou uma 
diminuição drástica na fosforilação do pMARCKS, consequentemente uma 
diminuição do MARCKS no paciente, em comparação com o controle. 
 

 
Figura 17 - Análise quantitativa via Real Time PCR. Análise quantitativa mostrou 
hiperativação da sinalização da NF-IL6 após 12 horas de estimulação com PMA, 
indicado pelo aumento dos níveis de RNAm de NF-IL6 e IL-6, respectivamente.  
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4.2 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 2 e 
Paciente 3 (P2 e P3) 

4.2.1 Caracterização clínica dos P2 e P3 
Neste estudo, apresentamos dois pacientes (P2 e P3), primos de primeiro 

grau, de origem turca, onde apresentam característica clínica de imunodeficiência 

combinada com infecções recorrentes, infecções bacterianas e virais severas, e 

infecção por Cryptosporidium (Tabela 9). 

A paciente 2 (P2) é uma menina de 9 anos de idade, filho de pais 

consanguíneos saudáveis (Figura 18). A paciente tinha um irmão mais novo que 

morreu com 2 anos de idade, após os médicos suspeitarem de que o paciente se 

tratava de um paciente com imunodeficiência combinada. A paciente apresentou 

diminuição dos níveis de IgG e IgA, e níveis elevados de IgM (Tabela 10). Infecção 

pelo vírus citomegalovírus (CMV) foi detectada por PCR e Cryptosporidium foi 

detectada nas fezes (Tabela 9) da paciente. Essas infecções indicariam que a 

paciente apresenta um defeito no Switch de classes, no entanto, não foram 

encontradas mutações em nos genes CD40, CD40L ou IL21R. Apesar de todos os 

tratamentos, incluindo o tratamento intravenoso com IVIg e ganciclovir, a paciente 

continuou a sofrer com episódios repetidos de infecções virais e bacterianas, 

inclusive apresentou um episódio de hepatite granulomatosa e tuberculose 

osteomielite, devido à disseminação após a vacinação com BCG (Bacillus Calmette 

Guérin). Um transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas (TCTH) foi 

realizada aos quando a paciente tinha 9 anos de idade. Ela permanece clinicamente 

bem (Ikincioğulları, Küpesiz, dados não publicados). 

A paciente 3 (P3) é prima de primeiro grau da P2 também nascida de pais 

com origem consanguínea, saudáveis (Figura 18). Ela apresentava infecções 

recorrentes do trato respiratório inferior, candidíase oral e esofágica e severa 

diarréia crônica resistente a budesonida-mesalasine (Figura 19). Essa paciente 

também era positiva para Cryptosporidium (Tabela 9). Mais tarde, ela também 

desenvolveu colestase com deterioração da função hepática. Sua mãe apresentava 

o HLA idêntico ao da paciente e foi selecionada para ser a doadora de medula 

óssea, aos 3 anos de idade. Como esta paciente não sofreu o condicionamento que 

é realizado antes do transplante, nenhum enxerto foi observado 50 dias após o 

primeiro transplanta. Um segundo transplante então foi realizado a partir do mesmo 

doador, mas a paciente faleceu 6 dias após o segundo transplante, devido a choque 
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séptico e falência de múltiplos órgãos (Ikincioğulları, Küpesiz, dados não 

publicados).  

 
Figura 18 - Heredograma do P2 e P3. Completo pedigree da família estudada 
mostrando as 5 gerações que antecedem os pacientes. Importante observar que 
ambos os pacientes vem de uma família com história de consanguinidade em 
primeiro grau. 
 

 
Figura 19 - Lesões gastrointestinais no P3. Endoscopia revelou lesões 
gastrointestinais no P3. As duas figuras superiores e a inferior do lado esquerdo 
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mostra uma lesão aftosa no estômago e duodeno (seta amarela). A figura inferior do 
lado direito  mostra lesões hemorrágicas (seta vermelha). 
 

Tabela 9 - Infecções recorrentes que os P2 e P3 apresentaram durante sua vida.  
 Paciente 2  Paciente 3  

Idade 7a 9a 1a3m 1a9m 2a5m 2a9m 3a 3a8m 

Cryptosporidium 

(fezes) 

Pos. Pos. Neg. Neg. Neg. Neg. Pos. Neg. 

Giardia Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Rotavírus Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Adenovírus Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

CMV Pos. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Pos. Neg. 

HIV ND ND ND ND ND ND Neg. ND 

Anti HB ND ND Neg. ND ND ND ND ND 

Isohemagglutini

na Anti B 

Grupo 

sanguíneo: 

AB 

ND ND ND ND Anti A: 

1/32+, 

Anti 

B:1/16+ 

ND ND 

CMV, Citomegalovirus; HIV, Vírus da Imunodeficiência Humana; Pos., Positivo; Neg., 

Negativo. 

 

Tabela 10 - Valores dos níveis de imunoglobulinas dos P2 e P3. Os valores de 
referencia estão representados entre parênteses.  

Níveis das 

Imunoglobulinas 
Paciente 2 Paciente 3 

Idade 10m 7a 9a 1a3m 1a9m 2a5m 

IgG (mg/dL) 
120 

(300-1000) 

914* 

(600–1300) 

1200 

(600–1300) 

714 

(350–1000) 

1130 

(350–1000) 

1300 

(500-1300) 

IgM (mg/dL) 
72.8 

(30-100) 

205 

(40–160) 

20.4 

(40–160) 

46.9 

(40–140) 

23.8 

(40–140) 

20.4 

(40–180) 

IgA (mg/dL) 
13.5 

(30-140) 

24.9 

(60–220) 

<0.05 

(60–220) 

23.6 

(30–120) 

6.3 

(30–120) 

16.7 

(40–180) 

*., Em tratamento com IVIg. 
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4.2.2 Identificação da mutação no gene MAP3K14 
Investigamos P2 e P3 para possíveis mutações nos genes que acarretam um 

defeito no Switch de classes (CSR), incluindo os genes CD40, CD40L e PIK3CD 

(210, 211) e nenhuma mutação foi encontrada. 

Avaliação imunológica em ambos os pacientes afetados revelou diminuição 

dos níveis de imunoglobulina (Tabela 10) e diminuição do número de células B e 

células NK, enquanto os números de células T estavam dentro dos limites normais 

em comparação com o valor de referência por idade (Tabela 11).  

Com a diminuição dos níveis de imunoglobulina e os números de células B, 

suspeitamos de que os pacientes apresentavam um comprometimento da função e 

desenvolvimento de células B. Analisamos então, via citometria de fluxo, a 

frequência relativa das populações de células B de memória CD27+. Ambos os 

pacientes apresentaram uma redução relativa de células B CD19+ totais no sangue 

periférico (Figura 20). Contagem de células revelou uma diminuição das células B 

no P3, enquanto o número de células B no P2 estavam normais, em comparação 

com o valor de referência por idade (Tabela 11). 

Ambos os pacientes apresentaram uma diminuição das células B da zona 

marginal CD19+CD27+IgD+, e das células B de memória que sofreram o Switch de 

classes CD19+CD27+IgD-, quando comparado com o controle (195), sugerindo 

defeito nos estágios finais de desenvolvimento e ativação das células B (Figura 20). 

Por conta da consanguinidade dos pacientes, estávamos esperando um 

defeito genético que tivesse uma herança autossômica recessiva. Para 

descobrirmos o defeito genético, aplicamos a técnica de mapeamento homozigótico 

em ambos os pacientes (Figura 21 e Tabela 12), combinado com o sequenciamento 

do exoma (ES) do P2 (Figura 22). 

Variantes de nucleotídeo único (SNVs) e variantes de inserção/deleção (DIVs) 

resultantes do ES foram filtrados. Selecionamos somente as variações que 

estivessem dentro das regiões em homozigose, combinada em ambos os pacientes 

afetados. Após o sequenciamento e a validação dos possíveis candidatos, 

finalizamos com uma única variante homozigótica no gene MAP3K14 (c.C1694G, 

p.Pro565Arg) localizado no cromossomo 17q21, presente em ambos os pacientes 

(Figura 23). É importante ressaltar, que essa é uma variante nova, ainda não 

descrita na literatura, portanto não foi encontrada no bancos de dados do 

dbSNPbuild137, 1000Genomes, ENSEMBL, UCSC, NCBI ou SVE. 
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O aminoácido Pro565 da NIK está localizado no domínio cinase da proteína 

(Figura 24A) e é altamente conservada ao longo da evolução (Figura 24B). A troca 

dos aminoácidos Prolina para Arginina nessa posição foi prevista como altamente 

deletéria, usando os algoritmos de previsão funcionais, Polyphen-2 e SIFT. 

O receptor da família do TNFα é essencial para o funcionamento das células 

B em humanos e pode ser ilustrada por exemplo com pacientes deficientes de 

CD40L, CD40 e BAFFR (212). O gene MAP3K14 é o gene codificador da proteína 

NIK, que é um componente integral na sinalização da via não canônica do NF-κB  

(213). Estudos feitos em camundongos mutantes aly (214, 215) e em camundongos 

Nik Knockout (216) apresentam uma deficiência de células B levando a uma 

desorganização dos linfonodos, placas de Peyer e da arquitetura esplênica, 

acompanhada de linfopenia e baixos níveis de imunoglobulinas. Isso acontece, 

porque mecanismo de Switch de classes (CSR) e de hipermutação somática (SHM) 

estão comprometidas nesses pacientes (215).  

Aqui nós identificamos uma mutação no gene MAP3K14 que leva a uma 

perda de função da proteína NIK. Nós mostramos que a deficiência funcional de NIK 

em humanos recapitula fenótipos descritos nos estudos feitos em camundongos, 

incluindo linfopenia de células B, perda do funcionamento do CSR e SHM, 

diminuição das células B da zona marginal (MZ), das células B de memória, e 

hipogamaglobulinemia.  



 
 

    

90 

 
Figura 20 - Mutante NIKPro565Arg causa defeito de células B. A análise feita via  
citometria de fluxo mostra uma diminuição de células B CD19+, diminuição de 
células de memória que sofreram o Switch de classe IgD-CD27+ em ambos os 
pacientes (P2 e P3). Os experimentos foram feitos em triplicata realizadas de forma 
independente. 
 

 

 
Figura 21 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico . SNP-array  
baseado em mapeamento homozigótico revelou vários intervalos candidatos entre 
os dois pacientes, incluindo um intervalo no cromossomo 17q21. 
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Figura 22 - Processo de filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do 
exoma. Após a realização do sequenciamento do exoma, foram selecionados os hits 
que estavam dentro dos intervalos homozigóticos do paciente. Após várias filtragens 
e validações, sobraram somente 1 SNV que segregou perfeitamente. SNVs, 
variantes e um único nucleotídeo. DIVs, deleções e inserções. 
 

195,591,466 leituras do Illumina 

Montagem de referência hg19

190,721,104 leituras unicamente mapeadas
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Figura 23 - Análise genética dos pacientes deficientes de NIK. Sequenciamento 
via Sanger Sequencing revelou uma mutação no gene MAP3K14 (c. C1694G; p. 
Pro565Arg), em dois pacientes (P2 e P3), primos de primeiro grau. A segregação da 
variante demonstra que se trata de uma herança autossômica recessiva. 
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Figura 24 - Estudo da estrutura da proteína NIK. (A) Representação esquemática 
da proteína NIK com seus respectivos domínios. NRD, domínio de regulação 
negativa (em azul), domínio da cinase (em verde), NCR, região não catalítica (em 
cinza). O aminoácido mutado nos P2 e P3 está representado em vermelho. Em 
preto, estão representados as mutantes NIKLys429Arg/Lys430Arg e a mutante NIKGly860Arg 
(camundongo aly/aly). (B) O aminoácido Pro565 mutado nos nossos pacientes faz 
parte de regiões extremamente conservadas entre espécies e entre cinases. A 
marcação em vermelho representa o aminoácido Pro565 mutado nos P2 e P3. 
 
Tabela 11 - Análise das subpopulações de linfócitos. Os valores de referencia 
obtidos por idade em números absolutos e relativos estão dentro dos parênteses. 
Linfócitos 

1000 / ul  

 % 

Paciente 2  Paciente 3 

Idade 7a 9a 1a3m 1a9m 2a5m 2a9m 3a 3a8m 
Células T 

CD3+ 

10.6 

(0.7-4.2)1 

93 

(55-78)1 

6.7 

(0.7-4.2)1 

89 

(55-78)1 

4.4 

(1.6-6.7)1 

93 

(54-76)1 

3.6 

(1.4-8.0)1 

80 

(39-73)1 

6.9 

(0.9-4.5)1 

91 

(43-76)1 

4.7 

(0.9-4.5)1 

95 

(43-76)1 

6.8 

(0.9-4.5)1 

96 

(43-76)1 

4.5 

(0.9-4.5)1 

94 

(43-76)1 

Células Naive 

(CD45RA+) 
CD3+ 

8.55 

(1.0-6.7)2 

75 

(61-87)2 

5.47 

(1.0-6.7)2 

72 

(61-87)2 

4.32 

(1.8-4.2)2 

90 

(82-94)2 

4.00 

(1.8-4.2)2 

87 

(82-94)2 

6.84 

(0.8-4.4)2 

90 

(72-97)2 

4.95 

(0.8-4.4)2 

99 

(72-97)2 

6.10 

(0.8-4.4)2 

86 

(72-97)2 

3.02 

(0.8-4.4)2 

63 

(72-97)2 

L T G D Y I P G T E T H M A P E V V L G R S C D A K V D V W S S C C M M L H M L N G C H P W T Q F F R G P L  604 

L T G D Y I P G T E T H M A P E V V M G K P C D A K V D I W S S C C M M L H M L N G C H P W T Q Y F R G P L  606 

L T G D Y I P G T E T H M A P E V V L G R R C D A K V D V W S S C C M M L H M L N G C H P W T Q F F R G P L  604

V T G N Y V P G T E T H M A P E V V L G K R C D S K V D V W S S C C M M L H M L N G C H P W T Q Y Y N H P L  592

L . . . . . C G T P E Y L A P E I I L S K G Y N K A V D W W A L G V L I Y E M A A G Y P P F F A D Q P I Q I  246

NRD Kinase Domain NCR

1 121        318       390                 660                                          947

Ligação 

de TRAF3

Ligação de p100 e

IKKα

Y F P K D L R G T E I Y M S P E V I L C R G H S T K A D I Y S L G A T L I H M Q T G T P P W V K R Y P R S A  335

T G M K S V T G T P Y W M S P E V I S G E G Y G R K A D I W S V A C T V V E M L T E K P P W A E F E A M A A  569

Pro565Arg
Lys429Ala

Lys430Ala Asp515Asn Gly860Arg

. . Y T H E V V T L W Y R A P E I L L G C K Y Y S T A V D I W S L G C I F A E M V T R R A L F P G D S E I D  207
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Células de 
Memória 

(CD45RO+) 

CD3+ T cells 

2.96 

(0.5-2.0)2 

26 

(14-44)2 

2.20 

(0.5-2.0)2 

29 

(14-44)2 

0.480 

(0.4-3.3)2 

10 

(9-45)2 

0.644 

(0.4-3.3)2 

14 

(9-45)2 

0.760 

(0.4-1.6)2 

10 

(16-38)2 

1.35 

(0.4-1.6)2 

27 

(16-38)2 

0.994 

(0.4-1.6)2 

14 

(16-38)2 

1.48 

(0.4-1.6)2 

31 

(16-38)2 

 

Células 

CD3+HLA-DR+ 

0.684 

(0.05-0.7)1 

6 

(3-14)1 

0.988 

(0.05-0.7)1 

13 

(3-14)1 

0.192 

(0.1-0.6)1 

4 

(2-8)1 

0.506 

(0.1-0.7)1 

11 

(3-12)1 

7.140 

(0.08-0.4)1 

94 

(3-13)1 

0.350 

(0.08-0.4)1 

7 

(3-13)1 

0.284 

(0.08-0.4)1 

4 

(3-13)1 

0.336 

(0.08-0.4)1 

7 

(3-13)1 

Células  T 
CD3+CD4+ 

8.6 

(0.5-2.7)2 

76 

(24-47)2 

5.0 

(0.5-2.7)2 

66 

(24-47)2  

3.0 

(0.7-4.5)2 

63 

(29-55)2 

2.3 

(0.7-4.5)2  

52 

(29-55)2  

4.7 

(0.6-2.0)2 

63 

(26-49)2 

3.8 

(0.6-2.0)2  

76 

(26-49)2  

4.4 

(0.6-2.0)2  

63 

(26-49)2  

3.0 

(0.6-2.0)2  

63 

(26-49)2  

Células Naive 

(CD45RA+)  

T CD4+ 

6.2 

(0.3-2.4)2 

55 

(17-40)2 

3.8 

(0.3-2.4)2 

50 

(17-40)2  

1.48 

(0.5-4.2)2 

55 

(19-49)2 

1.93 

(0.5-4.2)2 

42 

(19-49)2 

4.25 

(0.5-6.6)2 

56 

(20-41)2 

2.4 

(0.5-6.6)2 

48 

(20-41)2  

3.69 

(0.5-6.6)2 

52 

(20-41)2  

ND 

Células de 
Memória 

(CD45RO+) 

T CD4+ 

2.7 

(0.2-1.0)2 

24 

(9-23)2 

1.2 

(0.2-1.0)2 

16 

(9-23)2 

0.568 

(0.2-1.4)2 

8 

(5-18)2 

0.552 

(0.2-1.4)2 

12 

(5-18)2  

0.76 

(0.2-0.8)2 

10 

(8-42)2 

1.3 

(0.2-0.8)2 

26 

(8-42)2  

0.923 

(0.2-0.8)2 

13 

(8-42)2 

ND 

Células T 

CD3+CD8+ 

2.1 

(0.3-1.8)1 

19 

(19-34)1 

2.0 

(0.3-1.8)1 

27 

(19-34)1 

1.5 

(0.4-2.1)1 

31 

(12-28)1 

1.2 

(0.4-2.3)1 

28 

(11-32)1 

1.9 

(0.3-1.6)1 

25 

(14-33)1 

1.00 

(0.3-1.6)1 

20 

(14-33)1 

2.6 

(0.3-1.6)1 

29 

(14-33)1 

1.4 

(0.3-1.6)1 

29 

(14-33)1 

TCRγδ  114 

1 

152 

2 

48 

1 

46 

1 

76 

1 

ND ND ND 

Células B 
CD19+  

0.342 

(10-27)2 

3 

(0.2-2.2)2 

0.228 

(10-27)2 

3 

(0.2-2.2)2 

0.096 

(0.5-3.6)2 

2 

(17-41)2 

0.322 

(0.5-3.6)2 

7 

(17-41)2 

0.228 

(0.3-1.2)2 

1 

(11-31)2 

0.100 

(0.3-1.2)2 

2 

(11-31)2  

0.099 

(0.3-1.2)2 

1,4 

(11-31)2  

0.01 

(0.3-1.2)2 

0,2 

(11-31)2  

Células B 

CD20+  

0.456 

(0.2-2.0)2 

4 

(11-25)2 

3 

(11-25)2 

0.096 

(0.5-3.3)2 

2 

(16-41)2 

0.368 

(0.5-3.3)2 

8 

(16-41)2 

0.228 

(0.0-1.1)2 

1 

(11-29)2 

0.100 

(0.0-1.1)2 

2 

(11-29)2 

0.078 

(0.0-1.1)2 

1,1 

(11-29)2 

0.0048 

(0.0-1.1)2 

0,1 

(11-29)2 

Células NK 

CD3-

CD16+CD56+ 

0.114 

(0.2-0.9)2 

1 

(8-28)2  

0.076 

(0.2-0.9)2 

1 

(8-28)2 

0.144 

(0.2-1.3)2 

3 

(4-15)2  

0.460 

(0.2-1.3)2 

10 

(4-15)2  

0.304 

(0.2-1.2)2 

4 

(5-28)2  

0.075 

(0.2-1.2)2 

1,5 

(5-28)2  

0.142 

(0.2-1.2)2 

2 

(5-28)2 

0.096 

(0.2-1.2)2 

2 

(5-28)2 

1 (217) 
2 (218) 

 

Tabela 12 - Mapeamento homozigótico. Apresentamos os intervalos 
homozigóticos em comum nos P2 e P3. Em cinza evidenciamos a região em que se 
localiza o gene MAP3K14. 
Cromossomo Posição Posição Posição 
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15 44.38-44.59 rs17583428 rs12594645 

15 72.45-73.12 rs2959944 rs2053854 

17 43.05-43.28 rs17547180 rs17686001 

17 43.83-44.85 rs6503447 rs199515 

17 46.58-47.19 rs4793882 rs11653468 

17 50.01-51.77 rs203090 rs9899373 

 
4.2.3 Efeito do NIKpro565Arg na função cinase da proteína.  

O aminoácido Pro565 faz parte do motivo APE dentro de uma hélice no 

segmento de ativação da cinase (219). Este motivo do NIK é super conservado em 

vários filos vertebrados (Figura 24B). A mudança do aminoácido 

conformacionalmente rígido, não polar, como aconteceu com a nossa proteína 

NIKPro565Arg pode impactar na conformação e função da proteína. A ferramenta de 

análise de estabilidade da proteína CUPSAT previu que a estabilidade global da 

NIKPro565Arg pode estar comprometida (Tabela 13). A simulação dos modelos NIKwild-

tipe e NIKPro565Arg revelou mudanças conformacionais no domínio cinase. 

Notavelmente, foi possível observar que o resíduo Thr559 é responsável pela 

formação de uma ligação de hidrogênio com o resíduo Lys517 no laço catalítico da 

proteína (Figura 24A) mas uma mutação no aminoácido Thr559 pode reduzir a 

ativação da cinase (220, 221). Na simulação do modelo NIKwild-type, o aminoácido 

Pro565 permanece no interior da proteína, o que permite a formação das ligações de 

hidrogênio entre os aminoácidos Lys517 e Thr559 (Figura 25A). Na simulação do 

modelo NIKPro565Arg, o resíduo de arginina mutado sofre transições em direção a 

superfície da proteína, aumentando o contato e a reposição das hélices adjacentes. 

Na simulação, o aminoácido Arg565 impede que o aminoácido Thr559 forme uma 

ponte de hidrogênio com o aminoácido Lys517, emperrando na atividade do domínio 

cinase do NIK (Figura 25B-C). Para avaliar experimentalmente o efeito da mutação 

e para testar a fosforilação dependente do NIK-IKKa, analisamos a atividade da 

cinase de NIKPro565Arg em comparação com o NIKwild-type e o mutante com a porção 

catalítica inativa NIKLys429Arg/Lys430Arg (222). NIKwild-type , mas não NIKLys429Arg/Lys430Arg ou 

NIKLys429Arg/Lys430Arg, expressas de forma recombinante em células HEK293T, 

puderam fosforilar e co-espressar IKKα endogenamente em células (Figura 26A-B). 
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Esses dados demonstram que NIKPro565Arg representa uma mutação com perda de 

função da atividade cinase da proteína. 

 

 
Figura 25 - NIKPro565Arg é estruturalmente alterado e tem a região catalítica não 
funciona.  (A) Predição da estrutura de NIKwild-type via simulação da dinâmica 
molecular. Os resíduos Pro565, Thr559 e Lys517 estão apresentados como barras e 
esferas moleculares transparentes. A linha tracejada representa a ligação de 
hidrogênio entre os resíduos Lys517 e Thr559. (B) Predição da estrutura de 
NIKPro565Arg via simulação da dinâmica molecular. O resíduo Arg565 é apresentado 
como barras e esferas moleculares (violeta). (C) Simulação da dinâmica molecular 
de NIKwild-type e NIKPro565Arg. O ângulo dos resíduos Thr559-CA, Th559-CM e Lys517-
CM inicialmente se mantém constante práxima dos 150o (próximos do valor 
observado na estrutura de NIKwild-type), mas após 10 minutos rapidamente faz a 
transição para 90o (por conta de uma ligação de hidrogênio desfavorável) na 
simulação de NIKPro565Arg. CA, alfa de carbono; CM, centro de massa da cadeia 
lateral. 
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Figura 26 - Análise da atividade cinase da proteína NIK expressas em células 
HEK293. O inserto NIKwild-type, NIKPro565Arg ou NIKLys429Arg/Lys430Arg marcados com MYC 
foram transfectadas em células HEK293 marcados com HA-IKKa. O western blot foi 
revelado com os anticorpos primários anti-MYC (para detectar MYC-NIK), anti-HA 
(para detectar IKKa-HA), anti-IKKa, anti-fosfo-IKKa e anti-GAPDH (controle). As 
barras em cinza representam as recombinantes NIK e IKKa. 
 
Tabela 13 - Ferramenta de predição da estabilidade proteica (CUPSAT). Análise 
do algoritmo via CUPSAT (http://cupsat.tubs.de/jsp/nmrpredict.jsp) usando como 
base a estrutura da proteína NIK (4G3D.PDB). A predição da mutação presente nos 
P2 e P3 estão marcadas em cinza (Pro565Arg). 

Predição dos aminoácidos 

Aminoácidos Estabilidade 
global 

Torsão Predição ΔΔG 
(kcal/mol) 

GLY Estabilizando Não favorável 0.65 

ALA Estabilizando Favorável 2.59 

VAL Estabilizando Não favorável 2.59 

LEU Estabilizando Favorável 3.84 

ILE Estabilizando Não favorável 3.01 

MET Estabilizando Favorável 3.44 

TRP Estabilizando Não favorável 1.53 

SER Estabilizando Não favorável 0.29 
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THR Desestabilizando Não favorável 0.42 

PHE Estabilizando Não favorável 3.94 

GLN Desestabilizando Favorável 0.46 

LYS Desestabilizando Favorável 4.59 

TYR Estabilizando Não favorável 1.16 

ASN Desestabilizando Não favorável 0.94 

CYS Estabilizando Não favorável 1.86 

GLU Desestabilizando Favorável 0.56 

ASP Desestabilizando Não favorável 2.08 

ARG Desestabilizando Favorável 2.07 

HIS Desestabilizando Não favorável 2.88 

 

4.2.4 Vias de sinalização canônica e não-canônica do NF-κB 

O processamento do p100 em p52 e a translocação do complexo p52/RelB 

para o núcleo é um passo essencial, dependente da ativação do NIK (223). 

Decidimos então estudar a atividade das vias canônicas e não canônicas do NF-κB 

em resposta a ativação com BAFF e LTβ, respectivamente. Utilizamos uma linha 

celular derivada das células B do paciente imortalizada com o vírus Epstein-Barr (B-

LCL). O nível total de proteína do NIK em células B-LCL não foi afetada, no entanto 

os níveis da IKKα estavam elevados e os níveis de p100 estavam acumuladas antes 

mesmo da estimulação mediada pela ligação do nosso estímulo BAFF e o receptor 

de BAFF (BAFFR), possivelmente refletindo a pré-ativação da via do NF-κB nas 

células B-LCL pelas proteínas virais (224). Apesar da proteína p100 estar 

acumulada, os níveis de p52 estavam reduzidos (Figura 27A), resultando em menos 

translocação de p52/RelB para o núcleo nas células B-LCL do paciente, o que 

demonstra a insuficiência funcional da via não canônica do NF-κB (Figura 27B). Em 

seguida, testamos o efeito de NIKPro565Arg na ativação a via do NF-κB usando LTβ 

como estímulo. A LTβ é estritamente dependente  de NIK (225) e pode ativar a 

sinalização da via não canônica do NF-κB, bem como o complexo IKKα-IKKβ-NEMO 

que media a translocação nuclear da via canônica do NF-κB (226). A estimulação 
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dos fibroblastos derivados do paciente realizada com TNFα, ativador da via canônica 

do NF-κB independente de NIK levou a uma rápida degradação do IκBα, marcando 

assim a ativação e consequente sinalização da via canônica do NF-κB (Figura 27C). 

Em contraste, as células do pacientes, após estimulação com LTβ, falhou ao induzir 

a degradação do IκBα (Figura 27D). Para confirmar esses dados, realizamos um 

ensaio de imunofluorescência que confirma o defeito na translocação nuclear do p52 

e p50, após estimulação com LTβ (Figura 28A e B). 

Para demonstrar que a variante NIKPro565Arg  é mesmo causadora da 

deficiência da sinalização via não canônica do NF-κB, realizamos um ensaio de 

transferência do gene MAP3K14 via retrovírus para o fibroblasto dos pacientes. A 

expressão do NIKwild-type reativou a sinalização via não canônica do NF-κB, 

mostrando como produto final a translocação do p52 para o núcleo (Figura 28C e 
D), demonstrando que a presença da proteína  NIK é um fator limitante para a 

ativação do p100. Embora NIK possa ter uma função independente do IKKα (227), a 

função principal da proteína compreende na atividade catalítica como uma cinase e 

ativando a sinalização da cascata que leva a uma translocação do NF-κB para o 

núcleo. Como a mutante NIKPro565Arg tem sua função catalítica inativa, 

consequentemente, tem suas funções prejudicadas. Dessa forma confirmamos o 

fenótipo que o paciente apresenta. 

 

4.2.5 Redução da sobrevivência de células B maduras  

Sabe-se que camundongos knockout para MAP3K14 (216) e o aly mouse 

(214, 215) apresentam uma redução no número de células B maduras e uma 

redução das imunoglobulinas séricas, resultado em um defeito na resposta humoral 

e celular. Em adição, a sinalização via não canônica do NF-κB medida por NIK 

controla o mecanismo de Switch de classes (CSR), em particular, controla o Switch 

para o isotipo IgA (228). Assim, nossos pacientes, portadores da variante NIKPro565Arg 

apresentam uma severa redução no número total de células B e uma geração 

defeituosa de células B de memória que sofreram o Switch de classes (IgD-CD27+) 

(Figura 20), levando a uma redução crônica dos níveis de IgA em ambos os 

paciente e uma redução dos níveis de IgG no P2 (Tabela 10), levando-o a 

administrar IVIg. Essas informações nos levou a investigar se NIK está envolvido 



 
 

    

100 

com CSR e SHM, processos essenciais para a geração de anticorpos de alta 

afinidade. 

Para entender melhor o processo de SHM nas células B, nós analisamos a 

frequência de mutações nos genes das nas regiões variáveis da cadeia pesada da 

imunoglobulina (IGHV), por clonagem e sequenciamento do IGHV3 e IGHV4, 

reorganizados em famílias de genes, ambos são cadeias g- e a- dos transcritos das 

imunoglobulinas (Cγ e Cα). A porcentagem das mutações analisadas dentro das 

regiões IGHV foram significantemente reduzidas nos pacientes NIKPro565Arg em 

comparação com os controles saudáveis da mesma idade, mas não foi tão grave 

quando comparado com pacientes deficientes do CD40L, que mostraram completa 

ausência de mutações no IGHV Cα e Cγ (Figura 29A) (229). 

Em seguida, nós investigamos a capacidade de ativação e hipermutação 

somática das células B dos pacientes, estimulando as células PBMC com uma 

variedade de estímulos. As células B dos pacientes foram capazes de responder a 

estimulação via CD40L e IL-4 por conta da regulação via CD95, CD69 e CD86 

(Figura 29B). Notavelmente, as células B dos pacientes foram capazes de se auto-

regular positivamente via CD25, sugerindo assim uma sobrevivência e proliferação 

emperrada, mediada por IL-2. Como as células B dos pacientes foram amplamente 

capazes de regular positivamente os marcadores acima citados, testamos ainda 

mais sua capacidade de proliferação e de sofrer CSR em resposta ao estímulos 

CD40L e IL4. De fato, nós observamos o crescimento progressivo da porcentagem 

negativa de DAPI nas células do paciente (Figura 31A e B) ao longo dos 9 dias, de 

acordo com a ativação e proliferação de células após estimulação com CD40L e IL-4 

(230). Além disso, as células B dos pacientes sofreram o Switch para IgG in vitro, 

mesmo com uma redução no dia 6 em comparação com o controle (Figura 29C), 

provavelmente devido a proliferação tardia dos linfócitos (Figura 31A e B). 

Concomitante a consequência proliferativa dos linfócitos no dia 9, o Switch para IgG 

foi restaurando para níveis comparáveis com as células do controle (Figura 31C). As 

células B dos pacientes não proliferaram in vitro após estimulação com CD40L e IL-

21 (Figura 30 A e B; Figura 31), apesar da expressão intacta do receptor da IL-21 

nas células B dos pacientes, nem após estimulação in vitro com anti-IgM/CpG ou 

anti-IgM/CpG/BAFF-Fc (Figura 31C e D). Esses dados mostram a inabilidade das 

células B dos pacientes em responder quando estimulamos BCR, TLR9, IL-21 e/ou 

BAFFR. Somente a estimulação usando CD40L e IL-4, conhecida por mediar a 
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sobrevivência e proliferação das células B (231, 232), poderia induzir a proliferação 

dessas células, o que sugere que NIK intacto é necessário para transmitir os sinais 

essenciais para a sobrevivência e proliferação das células B maduras ativadas. 

Dada a sobreposição parcial do fenótipo de pacientes com defeito no NIK e 

defeito no receptor do CD21 (233, 234) (colite, susceptibilidade a infecção pelo 

Cryptosporidium, hipogamaglobulinemia e diminuição no número de células B que 

sofreram o Switch de classes, defeito na proliferação de células T antígeno 

específico e danificada citotoxicidade das células NK), nós fomos verificar o 

envolvimento de NIK na sinalização das células B mediada por IL21. De fato, 

enquanto a sinalização clássica via fosforilação do STAT3 foi facilmente observada 

após estimulação de células B com IL21, nenhuma ativação do processamento de 

p100 foi detectado (Figura 32). 

Como NIK é um componente integral da via não canôninca do NF-κB, 

dependente da estimulação via BAFFR, que desempenha um papel chave na 

sobrevivência de células B maduras (235), nós fomos investigar se a deficiência 

funcional de NIK se assemelha com fenótipos encontrados nos pacientes deficientes 

de BAFFR (236, 237). Semelhante ao achado no camundongo BAFFR-/- (237), as 

células B de ambos os pacientes mostraram uma diminuição da expressão do CD21 

na superfície da células, envolvido na sinalização da sobrevivência das células B 

(238) (Figura 33A). Essa observação nos levou a investigar se a mutação do 

paciente afeta a expressão de genes anti-apoptóticos como BCL2, BCL2L1, MCL1 

via Real Time PCR em células B maduras previamente selecionadas para os 

marcadores CD19+IgD+CD27-. De todos os genes testados, a expressão de BLC2 foi 

diminuída nos linfócitos B naïve quando comparado com a expressão do pai 

heterozigoto para a mutação e com um controle saudável (Figura 33B e C). Para 

excluir que NIK diminui a expressão do BAFFR, nós analisamos os níveis de BAFFR 

na superfície das células PBMCs por citometria de fluxo, após estimulada com 

CD40L e IL-4 por 9 dias. A expressão de BAFFR nas células do P2 foi comparável 

com as células B do controle parental e do controle saudável (Figura 33D). 

Pacientes deficientes de BAFFR mostram um bloqueio parcial no estágio do 

desenvolvimento das células B transicionais CD19+CD21low/intermadiate (236). Porque 

os nossos pacientes também apresentaram uma diminuição das células 

CD19+CD21low/intermadiat, nós decidimos testar a expressão das células transicionais 

usando os marcadores IgM, CD10, CD38 e CD5. As células B transicionais 
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(definidas como CD19+IgMhiIgD+ e CD19+CD23-CD27-CD5+IgMhi, respectivamente) 

estavam aumentadas, em particular a população de células transicionais T2 

(CD19+CD38+CD10-), indicando um bloqueio parcial na maturação das células B 

(Figura 34A e B). Resumindo, a mutante NIKPro565Arg causa um bloqueio parcial no 

desenvolvimento das células B entre os estágios das células B transicionais e as 

células B naïve, acompanhado pela diminuição da sobrevivência das células B 

maduras. 

 
Figura 27 - Defeito na via canônica e não canônica do NF-kB. (A) Western Blot 
realizado com células B-LCL estimuladas com hBAFF. Células B-LCL dos P2, P3 e 
controle saudável foram usadas. As membranas foram marcadas com os anticorpos 
anti-NIK, anti-IKKα, anti-p100/p52 e o controle anti-GAPDH. (B) Western Blot 
realizado com células B-LCL estimuladas com hBAFF. Extrato nuclear extraído das 
células B-LCL dos P2, P3 e controle saudável foram usadas. As membranas foram 
marcadas com os anticorpos anti-p100/p52 e anti-RCC1 como controle de proteína 
nuclear. (C) Western Blot realizados com o extrato da proteína total dos fibroblastos 
do P2 e do controle saudável após a estimulação com TNFα. As membranas foram 
marcadas com anti-IKKβ, anti-IκBα, anti-p105/p50 e anti-GAPDH. (D) Western Blot 
realizado com o lisado dos fibroblastos, extraído do P2 e do controle saudável, após 
estimulação com LTβ. As membranas foram marcadas com anti-IKKβ, anti-IκBα, 
anti-p105/p50 e o controle anti-GAPDH. 
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Figura 28 - Defeito na translocação para o núcleo de componentes chave das 
vias canônicas e não canônicas do NF-κB. (A, B) Análise da imunofluorescência 
realizada com fibroblastos do P3 e do controle saudável após estimulação com LTβ 
e marcação com DAPI, (A) anti-p100/p52 e (B) anti-p105/p50. (C) Análise da 
imunofluorescência do fibroblasto do P2 e do controla saudável após transdução de 
um vetor retrovital contendo MAP3K14 ou um vetor vazio, ambos expressando GFP. 
As células foram marcadas com DAPI, anti-GFP e anti-p100/p52. (D) Quantificação 
translocação do componente p52 para o núcleo, do experimento realizado na letra 
C. Selecionamos somente as células GFP positivas (representam as células 
transduzidas com MAP3K14 ou com o vetor vazio) para a quantificação. 
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Figura 29 - Fenótipo das células B. (A) A análise da frequência de mutações nos 
genes das nas regiões variáveis da cadeia pesada da imunoglobulina (IGHV) G e A 
nos pacientes e controles saudáveis. As sequências analisadas de ambos os 
pacientes estão representadas no mesmo gráfico. O número de sequências 
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analisadas estão representados em parênteses. (B) Análise da expressão por 
citometria de fluxo dos marcadores CD86, CD95, CD25 e CD69 um dia após 
estimulação com CD40L e IL-4 in vitro. Representativo de três independente 
experimentos. (C) Análise da expressão do Switch de classes, com os marcadores 
IgG e IgA nos dias 6 e 9 após estimulação in vitro com CD40L e IL-4. 
 

 
Figura 30 - Imunofenotipagem das células B. (A) Proliferação dos linfócitos in vitro 
após estimulação com CD40L e IL-12 ou CD40 e IL-4. (B) Expressão do IL21R em 
células B CD19+ extraído de sangue total dos controles, parentes (II-3 e II-4) e 
paciente (I-3). 
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Figura 31. Estimulação in vitro de células mononucleares. (A) Análise via 
citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com CD40L e IL-4. Painel superior: 
porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P3 após 3, 6 e 9 dias de cultura. 
Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas células marcadas com 
DAPI. (B)  Análise via citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com CD40L 
e IL-21. Painel superior: porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P2 após 
3, 6 e 9 dias de cultura. Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas 
células marcadas com DAPI. (C) Análise via citometria de fluxo dos linfócitos pós 
estimulação com anti-IgM e CpG. Painel superior: porcentagem de DAPI nas células 
dos parentes e P2 após 3, 6 e 9 dias de cultura. Painel inferior: Gate indica 
porcentagem da proliferação nas células marcadas com DAPI. (D) Análise via 
citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com anti-IgM, CpG e BAFF-Fc. 
Painel superior: porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P2 após 3, 6 e 9 
dias de cultura. Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas células 
marcadas com DAPI. 
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Figura 32 - Western Blot para avaliar a expressão de IL21 nas células B. 
Western Blot foi realizado com o extrato celular de células B de controle saudável, 
selecionadas por citometria de fluxo após estimulação com IL-21 e CD40L ou BAFF 
e CD40L. As membranas foram marcadas com anti-STAT3 e anti-fosfo-STAT3, e 
com o anti-p100/p52, componente da via não canônica do NF-κB e com o controle 
endógeno anti-GAPDH. 
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Figura 33 - Análise da sobrevivência das células B. (A) Análise via citometria de 
fluxo da expressão do CD21 nas células B CD19+ nos controles (cinza preenchido), 
P2 (linha cinza) e P3 (linha preta). (B) Análise da expressão do BCL2 via Real Time-
PCR, em cDNA extraído de células B selecionadas via citometria de fluxo. A 
expressão dos transcritos de BCL2 foi normalizada com a comparação da expressão 
do controle GAPDH. (C) Análise da expressão dos genes MCL1 e BCL2L1 via Real 
Time-PCR em células B naïve. A expressão dos transcritos foi normalizada de 
acordo com a expressão do controle GAPDH. (D) Análise bi-dimensional da 
expressão de BAFF-R e CD19 em linfócitos após estimulação com CD40L e IL-4 por 
9 dias. MFI, intensidade de fluorescência da expressão de BAFF-R em células B 
CD19+. 
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Figura 34 - Análise das subpopulações de células B. (A)  Análise via citometria 
de fluxo das células B CD19+ transicionais. Porcentagem relativa da população das 
células B transicionais definidas como células B transicionais totais (IgMhiIgDhi), 
células B transicionais T1 (CD38+CD10+) e células B transicionais T2 (CD38+CD10-) 
no controle saudável, mãe (II-4) e pacientes (I-2 e I-3). (B) Análise via citometria de 
fluxo das células B CD19+ transicionais, mostram uma diminuição de células 
CD27+CD23- no P2 em comparação com o controle saudável, e aumento das células 
CD19+CD23-CD27-CD5+IgMhi no P2 em comparação com o controle saudável. 
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4.2.6 Aberrante fenótipo das células T 

Por se tratar de uma nova imunodeficiência, decidimos estudar todos os tipos 

celulares do sistema imunológico. Vimos que o efeito da mutante NIKPro565Arg não 

afeta as células T CD3+CD4+ e as T CD3+CD8+ (Figura 35A), não afeta o repertório 

do TCR Vβ (Figura 36) e não afeta as células Treg (Figura 35B). Para a realização 

da avaliação proliferativa das células T, estimulamos células PBMCs com os 

estímulos OKT3, PMA, SEA, SEB ou PHA conforme protocolo, nenhuma alteração 

na resposta proliferativa das células T foram observadas (Figura 37A). Em 

contraste, quando estimulamos com os antígenos específicos anti toxina tetânica 

(TT) ou derivado proteico purificado (PPD) de M. Tuberculosis, observamos que a 

resposta a proliferação das células T contra esses antígenos específicos estava 

severamente reduzida (Figura 37B), apesar dos pacientes já terem sido vacinados 

contra tétano e BCG. Essas observações nos levaram a avaliar a presença de 

subpopulações de células T naïve e T de memória em ambos os pacientes. 

A proporção relativa das células T CD4+ efetora de memória (TEM) 

(marcadores CD4+CD45RA-CDR7- ou CD4+CD45RA-CD27-) foram comparáveis 

entre os pacientes e os controles, de acordo com o valor de referência por idade 

(239) (Figura 35C e D; Tabela 11). Os números relativos das células T CD8+ de 

memória em ambos os pacientes também foram normais quando comparados com o 

valor de referência por idade (239). No entanto, P2 exibiu uma expansão 

extraordinária das células T CD8+ TEM e células T efetora de memória 

terminalmente diferenciadas (TEMRA, identificadas como T CD8+CD45RA+CCR7- ou 

CD8+CD45RA+CD27-) (Figura 35C e D), possivelmente atribuída pela viremia 

persistente pelo citomegalovírus (CMV) em P2 (Tabela 9). Aumento da expressão 

da IL7R/CD127 em células T CD8+ mostra células de memória de longa vida (240). 

Similar com o comundongo deficiente de NIK (241), encontramos uma redução 

drástica na expressão do CD127 em células de memória T CD8+ TCM de T CD8+ 

TEM tanto no P2 quanto no P3 (Figura 37C), respondendo então o porque o P2 

apresenta uma função das células de memória defeituosa e consequentemente a 

infecções virais mais frequentes (Figura 35D e Tabela 9).  

A interação do co-receptor ICOS com ICOS ligante (ICOSL) é importante para 

a diferenciação das células T helper folicular (THF) e para respostas de memória 

tanto das células B quanto das células T (242). As células THF estão localizadas  no 
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centro germinativo (CG) dos órgãos linfoides secundários onde interagem com as 

células B, ajudando na maturação e produção de anticorpos (230). O número de 

células THF estão reduzidas nos pacientes com deficiência de ICOS, nos com CVID 

e com defeitos do CD40 ou CD40L (230). Nós encontramos uma diminuição nas 

proporções das células THF (identificadas como CXCR5+CD45RA-) em ambos os 

pacientes comparado com um controle da mesma idade (Figura 37D). O 

desenvolvimento das células THF é dependente da expressão de ICOSL, 

controlando a expressão das células B via sinalização não canônica do NF-κB (243). 

Nós hipotetizamos que o mutante NIKPro565Arg causa uma redução da expressão do 

ICOSL, levando a uma geração de células THF prejudicada. Estimulamos PBMCs 

dos pacientes com CD40L por 36 horas e monitoramos a expressão do ICOSL por 

citometria de fluxo. As células B do paciente, controle parental e controle saudável 

responderam a estimulação feita com CD40L após a indução da expressão do 

CD69, contudo, enquanto as células dos dois controles puderam regular a 

expressão do ICOSL, as células do paciente falharam na regulação. Resumindo, o 

mutante NIKPro565Arg apresentam um defeito na diferenciação das células THF e uma 

função dos subtipos de células T defeituoso. 
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Figura 35 - Imunofenotipagem das células T. (A)  Células T helper (CD3+CD4+) e 
T citotóxico (CD3+CD8+) do P2 e do controle saudável. (B) Células T reg analisadas 
via expressão do Foxp3 selecionados nas células CD3+ dos P2 e P3. (C) Células T 
de memória representadas pelas células Tnaive CD45RA+CD27+ e 
CD45RA+CD45RO-, TCM CD45RA-CD27+, TCM CD45RA-CD27-, foram 
selecionadas através das células T helper (esquerda) e T citotóxica (direita). (D) 
Análise das células de memórias usando os marcadores CD45RA e CCR7 nas 
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células do controle e do P2 e P3. As células Tnaive são definidas como 
CD45RA+CC7+, TCM como CD45RA-CCR7+, TEM definida como CD45RA-CCR7-, 
selecionada através das células T helper (superior) e T citotóxica (inferior). 
 

 
Figura 36 - Análise da técnica de Spectratyping do TCR Vβ. Os pacientes (P2 e 
P3) mostram um repertório do TCR Vβ normal quando comparado com o controle. 
Cada segmento do gene Vβ analisado está sendo mostrado em seu respectivo 
histograma. 
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Figura 37 - Efeito de NIKPro565Arg nas células T. (A) Resposta proliferativa das 
células T determinada pela incorporação da [3H]-timidina após estimulação com 
vários estímulos após 3 dias (OKT3 – anticorpo anti-CD3 clone OKT3, PMA – forbol 
12-miristato 13-acetato, SEA – enteroxina estafilocócica A, SEB - enterotoxina 
estafilocócica B, PHA - filoemaflutinina) e (B) após 7 dias de estimulação com 
antígenos específicos da toxina tetânica (TT) e proteína purificada derivada do M. 
Tuberculosis (PPD). (C) Análise via citometria de fluxo da expressão do CD127 na 
população de células Tnaive (CD8+CD45RA+CCR7+), TCM (CD8+CD45RA-CCR7+), 
TEM (CD8+CD45RA-CCR7-), do controle (vermelho), P2 (laranjado) e P3 (azul). (D) 
Análise via citometria de fluxo das células TFH (CD4+CXCR5+CD45RA-). (E) Análise 
via citometria de fluxo dos marcadores CD69 e ICOSL são regulados após 
estimulação com CD40L nas células B. Células PBMCs do controle, pai ou P2 não 
estimuladas (cinza) ou estimuladas in vitro com CD40L por 36 h (preto). 
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Ambos os pacientes, portadores da variantes NIKPro565Arg, tiveram um numero 

baixo de células NK no sangue periférico, em particular P2 (Figura 39A). Apesar do 

número baixo, as células NK apresentam uma expressão normal dos marcadores de 

superfície como CD16, CD69, CD57 e NKG2C, essenciais para a função citotóxica 

da célula (Figura 38). Ambos, CD56bright e CD56dim, representam estágios 

subsequentes de desenvolvimento das células NK, estavam presentes (Figura 38). 

Além disso, os pacientes expressaram os marcadores associados com as fases pré-

terminal de desenvolvimento das células NK, incluindo CD117, CD27, CD11a, 

KIR2DL4 e CD94, em comparação com o controle saudável (Figura 38). O 

marcador CD62L foi a única exceção, que teve sua expressão em menor proporção 

nas células NK dos pacientes (Figura 39B).  

Pra determinar se as células NK presentes eram capazes de exercer sua 

função citolítica e a função de secreção de citocinas, foi realizada a ativação dessas 

células com PMA e ionomicina. Notavelmente, a produção de IFNγ e TNF foi 

diminuída nas células NK dos pacientes, comparação com as células do controle 

saudável (Figura 39A). Embora as células NK dos pacientes expressarem níveis 

comparáveis de perforina em comparação com células de controles saudáveis 

(Figura 39), essas células desgranulam com uma frequência significantemente 

menor, conforme medido pela expressão de CD107α (LAMP1) na superfície da 

célula após estimulação (Figura 39C). 

Para definir o potencial citolítico dessas células, avaliamos os componentes 

chave da citotoxicidade usando microscopia confocal. Células NK derivadas do 

paciente falharam ao acumular F-actina na fenda da sinapse imunológica (Figura 
39D e E). Além disso, os grânulos líticos falharam ao polarizar a sinapse lítica 

(Figura 39E). Confirmando então os dados obtidos inicialmente por citometria, esses 

dados sugerem uma incapacidade acentuada das células NK do paciente na 

ativação e na função citolítica.  

Em suma, identificamos dois pacientes com deficiência no NIK, uma nova 

imunodeficiência primária combinada. Nossos dados revelaram uma inesperada e 

grande variedade de fenótipos que afetaram os complexos de células B, T e NK. 

Descobrimos que NIK é essencial para uma função adequada da sinalização da via 

não canônica do NF-κB e para a geração e funcionamento do sistema imune. 
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Figura 38 - Completa imunofenotipagem das células NK. Porcentagem dos 
subtipos das células NK em ambos os P2 e P3 (quadrado preto), pai (quadrado 
metade branco e metade preto) e controle saudável (triângulos). Todas as células 
NK foram marcadas usando anti-CD16, anti-CD27, anti-CD34, anti-CD57, anti-CD94, 
anti-CD117, anti-CD122, anti-CD127, anti-perforina, anti-CD8, anti-CD11a, anti-
CD69, anti-KIR2DL4, anti-NKG2C, anti-NKG2C e anti-NKp46. 
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Figura 39 - Deficiência de NIK causa um mal funcionamento das células NK. (A) 
Análise por citometria de fluxo das células NK (CD56+CD3-) dos pacientes e do 
controle saudável. (B) Histograma da expressão do marcador CD62L nas células NK 
dos pacientes e controle (células marcadas para CD56+CD3-). (C) Resposta das 
células NK dos pacientes e controles ao estímulo usando PMA e ionomicina. Células 
PBMCs do controle (esquerda) ou do paciente 2 (direita) foram incubadas com PMA 
e ionomicina e então fixadas, permeabilizadas e analizadas por citometria de fluxo, 
para a avaliação intracelular da expressão do IFNγ, TNFα e CD107α. (D) Análise do 
ensaio de imunofluorescência para verificar a formação da sinapse imunológica 
pelas células NK. Pode-se observar a perforina em verde e a faloidina em vermelha 
tanto nas células NK do paciente (P2) quanto no controle saudável. Células K562 
foram usadas como células alvo da NK. DIC, diferencial da interferência do 
contraste. As barras brancas indica 5mm. A imagem é a representação de um 
experimento. (E) Quantificação da formação da sinapse imunológica. N=16 
(controle) e n=27 (P2) para quantificação da sinapse via actina, n=17 (controle) e 
n=23 (P2) para quantificação da distância da sinapse do centrossoma. A diferença 
foi significante, de acordo com a análise t-test (p=0.0073 e p=0.0190).   
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4.3 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 4 (P4) 
4.3.1 Caracterização clínica e laboratorial do P4 

Paciente do sexo feminino, brasileira e filha de pais consanguíneos em 

primeiro grau (primos de primeiro grau) (Figura 40). 

Este caso é um caso grave, em que a paciente apresenta manifestações 

clínicas graves desde o nascimento. Após o nascimento a paciente se manteve 

estável até os 15 dias de idade, quando apresentou episódios de eczema 

generalizada e monilíase oral (Candida albicans), acarretando em uma estomatite 

grave. Com 1 mês de idade, apresentou infecções de vias aéreas, incluindo sinusite. 

Passou um tempo estável e com 5 meses apresentou herpes e amigdalite. Foi 

tratada com antibióticos mensalmente.  Com 1 ano de idade, foi internada com 

episódio de varicela e pneumonia com fusão pleural. Quatro meses depois, a 

paciente apresentou uma segunda pneumonia severa. Também apresentou diarreia, 

otite e candidíase oral. Após o recebimento da vacina BCG, não relatou efeito 

relevante. A paciente apresentou e foi tratada para alergia a leite de vaca. Aos 5 

anos de idade, uma broncoscopia revelou uma lesão fúngica suspeita e o tratamento 

com itraconazol foi iniciado, com boa resposta. Aos 7 anos e 4 meses de idade, a 

biópsia de gânglio cervical revelou uma hiperplasia linfoide reacional com lesão 

proliferativa. Análise para ver se há resposta aos antígenos vacinais foi realizada no 

paciente, mas foi negativo. A paciente não responde aos antígenos vacinais. A 

tabela com as manifestações clínicas do P4 está descrita abaixo (Tabela 14). 

Os exames laboratoriais mostra um quadro de eosinofilia (dados não 

mostrados), baixos níveis séricos de IgG, IgA e IgM (Tabela 15), linfócitos T CD4+ 

enquanto o linfócitos T CD8+ mantem-se dentro do esperado de acordo com o valor 

de referência (Tabela 16). Uma análise mais detalhada das subpopulações de 

linfócito T CD4+ e CD8+do paciente foi realizada (Tabela 17). Podemos observar que 

as células T CD4+ naive (CD45RA+CCR7+) e de memória central e periférica 

(CD45RA-CCR7+ e CD45RA-CCR7-, respectivamente) estão reduzidas, enquanto as 

células T CD4+ de diferenciação terminal estão aumentadas. As células T CD8+ 

naive (CD45RA+CCR7+), de memória periférica (CD45RA-CCR7-) estão normais. As 

células T CD8+ de memória central (CD45RA-CCR7+) estão aumentadas e as 

células T CD8+ de diferenciação terminal (CD45RA+CCR7-) estão diminuídas. Esses 

dados indicam que há um mecanismo de compensação, onde não há ativação e 
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maturação para geração das células de memória T CD4+, mas há uma super 

ativação das células T CD8+ de memória. 

Após uma análise clínica bem detalhada, a primeira suspeita que surgiu era 

de que a paciente apresentava uma clínica compatível com Imunodeficiência 

Combinada Severa (SCID).  

SCID é uma desordem genética caracterizada pela diminuição e/ou perda da 

função das células T (T-B+), que pode vir acompanhada da perda de função das 

células B (T-B-), onde a resposta das células NK podem também apresentar-se 

prejudicadas (244-246). É conhecido como uma emergência pediátrica porque leva a 

infeccões recorrentes graves e muitas vezes fatais, durante os dois primeiros anos 

de vida (244-246). A sua sobrevivência a longo prazo requer reconstituição 

imunológica, tal como por transplante de células-tronco hemotopoéticas de sucesso 

(HSCT) ou terapia de enzima-substituição (no caso de deficiência de ADA).  

Dezenas de genes já foram descritos como responsáveis por causar SCID, e 

o perfil biológico do efeito dessas mutações pode ser dividida em quatro categorias: 

defeitos nos receptores de citocinas (defeito na cadeia comum γ [γc], Jak3 e IL7Rα), 

defeitos que resultam na acumulação de metabólitos tóxicos (ADA e PNP), defeitos 

na sinalização do receptor das células T (CD45 e CD3 γ, ε, δ e ζ), e defeitos na 

recombinação do DNA (RAG1/2, Artemis, Cernunnos e DNA ligase 4) (247, 248).  

Um estudo recente, realizado pela Primary Immune Deficiency Treatment 

Consortium (PIDTC), mostra que pacientes diagnosticados com SCID, quando 

submetidos ao transplante nos primeiros 3,5 meses de vida, apresentam uma 

sobrevida de 94%. Já os pacientes que não apresentavam infecções no momento 

em que o transplante ocorreu, e que o transplante foi realizado mais tardiamente, a 

taxa de sobrevisa vai para 90%. Pacientes que apresentavam infecções controladas, 

mas que o transplante também foi realizado mais tardiamente, a taxa de sobrevida 

cai para 82%. Em contraste, crianças que foram submetidas ao transplante com 3,5 

meses e que apresentavam infecções ativas no momento do transplante, tiveram 

uma sobrevida de 50%, indicando que o diagnóstico precoce de SCID aumenta a 

sobrevida do paciente (46). 

SCID pode ser detectada ainda no início da vida do paciente, através da 

quantificação dos círculos de excisão das células T (TREC, T-cell receptor excision 

circles) (249). TRECs são um subproduto de recombinação de DNA para formar o 

receptor de células T (250). Assim, os níveis de TRECs pode detectar qualquer 
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alteração na formação das células T e consequentemente, detectar a presença de 

SCID. O TREC foi quantificado na paciente, e o valor apresentou-se normal 

(TREC=126 / UL). Como o valor apresentou-se normal, a hipótese era que essa 

paciente apresentava outro tipo de imunodeficiência primária. 

 
Figura 40 - Heredograma do P4. Completo predigree revela consanguinidade na 
história familiar, consanguinidade de primeiro grau. 
 

Tabela 14 - Manifestações clínicas mais graves da P4 durante seus 2 primeiros 
anos de vida. 

Manifestações clínicas Idade 

Estomatite 15d 

Monilíase 15d 

Eczema generalizado 15d 

Infecções de vias aéreas  1m 

Sinusite 1m 

Herpes 5m 

Amigdalite 6m 

Otite média aguda 1a4m 

Pneumonia 1a4m 

Infecção bacteriana cutânea 1a4m 

Infecção do trato urinário 1a4m 

I

II

III

IV
(P4)
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Diarreia crônica 1a6m 

Sepsis - 

 

Tabela 15 - Valores dos níveis de imunoglobulinas do P4. Em parênteses estão 
os valores de referência. 

Níveis das 

Imunoglobulinas 
Paciente 4 

Idade 3m 10m 2a5m 3a4m 5a6m* 9a2m* 13a* 

IgG (mg/dL) nd nd 
223,1 

(500–1300) 

455 

(500-1300) 

768 

(600-1300) 

964 

(600-1400) 

1366 

(600-1600) 

IgA (mg/dL) nd nd 
28,7 

(40–120) 

5 

(40–180) 

<5 

(60-220) 

<10 

(60-220) 

<10 

(100-300) 

IgM (mg/dL) nd nd 
34 

(40–180) 

12 

(40–180) 

10 

(40-180) 

51 

(50-180) 

58 

(60-150) 

IgE (mg/dL) 25,3 16 161,2 nd nd - - 

*., Em tratamento com IVIg. 

 

Tabela 16 - Valores das principais populações de linfócitos do P4. Abaixo estão 
apresentadas os valores das populações dos linfócitos do paciente 4, obtidos dos 10 
meses aos 9 anos de idade. Em parênteses estão os valores de referência (195). 

Idade 

(anos) 
10m 3a 4a5m 5a6m 7a 9a7m 13a 

T CD3+ 
2074 

(900-4500) 

1230 

(900-4500) 
- 

853 

(700-4200) 

1267 

(700-4200) 

880 

(800-3500) 

1541 

(800-4000) 

T CD4+ (/µL) 
165 

(500-2400) 

178 

(500-2400) 

258 

(500-2400) 

231 

(300-2000) 

305 

(300-2000) 

379 

(400-2100) 

616 

(500-2200) 

T CD8+ (/µL) 
37 

(300-1600) 

973 

(300-1600) 

667 

(300-1600) 

575 

(300-1800) 

836 

(300-1800) 

453 

(200-1200) 

843 

(200-1000) 

B CD19+ 

(/µL) 
nd 

1041 

(670-1619) 
nd nd Nd nd - 

NK CD3- 

CD16+CD56+ 

(/µL) 
nd 734 nd 

300 

(130-720) 
nd Nd - 
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Tabela 17 - Valores das principais subpopulações de linfócitos T. Abaixo estão 
apresentadas os valores das subpopulações dos linfócitos T do paciente 4, obtidos 
aos 8 anos de idade. Em parênteses estão as medianas (p10 até p90) dos valores 
de crianças brasileiras saudáveis, entre 6 e 12 anos de idade. 

 % Valores de 

referência 

células/m

m3 

Valores de 

referência 

T CD3+ 51  (61-78) 3200  (2300-5400) 

T CD4+ 8,01  (28-47) 258,2  (619-1348) 

CD45RA+CCR7+ (naive) 7,8  (16-59) 20,3  (121-721) 

CD45RA-CCR7+ (memória central) 1,6  (12-26) 4,2  (100-296) 

CD45RA-CCR7- (memória 

periférica) 

18,5  (21-34) 47,7  (106-298) 

CD45RA+CCR7-  

(diferenciação terminal) 

72,1  (04-38) 186,1  (43-323) 

T CD4+CD8+ 48,7  (74-94) 125,8  (590-2000) 

T CD8+ 29,9  (16-30) 667,8  (490-1300) 

CD45RA+CCR7+ (naive) 8,2  (06-40) 54,8  (155-1146) 

CD45RA-CCR7+ (memória 

central) 

27,8  (01-04) 185,4  (30-78) 

CD45RA-CCR7- (memória 

periférica) 

43,4  (20-45) 292,3  (495-1145) 

CD45RA+CCR7-  

(diferenciação terminal) 

20,3  (21-61) 135,4  (584-1686) 

T CD4+CD8+ 49,6  (52,93) 331,1  (390-100) 

 

4.3.2 Análise genético-molecular do P4 

Até o momento, com os dados clínicos e laboratoriais obtidos, a hipótese era 

de que a paciente apresentava uma imunodeficiência combinada severa (SCID) com 

o caráter autossômico recessivo, por conta da consanguinidade da família. 

 Para iniciar a análise genética da paciente, iniciamos com a técnica de SNP-

array baseado em mapeamento homozigótico (Figura 41). Após a análise dos dados 

via os softwares PLINK e Homozigocity mapper finalizamos com algumas regiões 

em homozigose no paciente. Pelo paciente ser de uma família com história de 

consanguinidade, existe uma probabilidade maior de a mutação causadora do 

fenótipo no paciente estar nessas regiões. Para encontrar o gene mutado, aplicamos 

a técnica de sequenciamento do exoma (ES). Dentre todas as variações que o 

sequenciamento do exoma nos trouxe, selecionamos somente aquelas que estavam 

dentro das regiões em homozigose no paciente. Aplicamos várias filtragens 
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envolvendo as variantes de nucleotídeo único (SNVs) e variantes de 

inserção/deleção (DIVs), finalizando com somente 22 variantes (SNVs e DIVs). 

Sequenciamos os familiares para que houvesse a exclusão das variantes falsas. 

Finalizamos então com uma variante que casou perfeitamente com a clínica da 

paciente. 

O diagnóstico genético-molecular revelou uma mutação missense na cadeia 

alfa do receptor da IL-7 (c.G353A; Figura 42). O receptor da citocina IL-7 pertence é 

do tipo 1 da família de receptores de citocinas. Ele é dividido em alguns domínios 

(Figura 43). Dentro do domínio extracelular, existem 4 cisteínas emparelhadas que 

são importantes para a funcionalidade do receptor (251). A mutação do paciente é 

localizada no exon 3, que codifica o domínio extracelular do receptor. 

Essa mutação afeta a função da proteína (p.C118Y) e confirma então o 

diagnóstico de SCID. Essa mutação já foi reportada anteriormente, e foi descoberta 

em dois irmãos espanhóis com SCID (252), posteriormente foi reportado em um 

paciente brasileiro do sexo masculino onde os autores associaram a mutação com 

os sinais clínicos da síndrome de Omenn (253), e por ultimo, em um paciente (254). 

Para confimar se a mutação causava a disfunção da proteína, nós realizamos 

a dosagem da citocina IL-7 no plasma da paciente, e como resultado, o valor estava 

aumentado, em comparação com o valor de referência (> 16,79 pg / mL; valor de 

referência = 0,66-9,2). Confirmando que a mutação no gene IL7RA causa disfunção 

da proteína, onde a citocina IL-7 não consegue se ligar ao receptor IL-7R e como 

consequência, acontece o acúmulo da proteína no plasma. 

Aqui nós descrevemos uma paciente com características clínicas de 

Imunodeficiência Combinada Severa (SCID), onde a paciente apresenta um número 

baixo de células T CD4+ e um quadro de agamaglobulinemia, precisando então 

receber reposição de gama globulina. Mesmo com a história sugestiva de SCID, o 

resultado dos TRECs foi normal, ficando um diagnóstico clínico inserto. Após a 

análise genético-molecular pudemos confirmar que a paciente apresentava SCID e 

pudemos trata-la com a correta metodologia, além de adiciona-la na lista de 

transplantes de medula óssea, aumentando e melhorando assim sua sobrevida. 
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Figura 41 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico. Análise da 
técnica de SNP-array revela regiões em homozigose no paciente 4. As barras 
vernelhas são as regiões que apresentam homozigose dentro de cada cromossomo 
(verde superior). 
 

 
Figura 42 - Análise genética do gene IL7RA. Sequenciamento via Sanger 
Sequencing revelou no P4 uma mutação missence em heterozigose, onde há a 
substituição do nucleotídeo G por A na posição 353 do cDNA, levando a troca dos 
aminoácidos cisteína (C) por tirosina (Y) na posição 118 (c.G353A p.C118Y). A 
segregação da variante demonstra que se trata de uma herança autossômica 
recessiva. 
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Figura 43 - Localização da mutação c.G353A do gene IL7RA. DNA complementar 
do gene IL7RA mostrando os exons e os domínios proteicos. A mutação da P4 está 
localizada no exon 3, dentro do domínio extracelular. 
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4.4 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 5 (P5) 
4.4.1 Caracterização clínica e laboratorial do P5 

Paciente do sexo feminino, filha de pais com história de consanguinidade de 

primeiro grau (primos de primeiro grau) (Figura 44). É a única afetada na família e 

tem um irmão do sexo masculino saudável.  

Desde os 6 meses de idade relata ter infecções recorrentes severas, como 

otite media aguda (3 episódios), asma, pneumonias (2 episódios), candidíase oral 

persistente, reação a vacina de BCG, septicemia (3 episódios). Um dos episódios de 

septicemia, foi constatado infecção pelo Staphylococcus aureus. Dos 6 meses aos 4 

anos de idade a paciente apresentou severa dermatite atópica seborreica (Figura 
45). A paciente apresentou uma persistente e crônica infecção pela Candida 

albicans (Figura 46), resistente até mesmo ao tratamento com fluconazol e 

itraconzacol. Análise por endoscopia mostrou atrofia da mucosa e presença da 

Candida albicans. Com 16 anos a paciente perdeu muito peso e teve uma grande 

perda de cabelo, foi então submetida a uma gastrostomia. Os patógenos 

oportunistas que puderam ser isolados ao longo do acompanhamento deste 

paciente, estão listados na Tabela 18.  
Dados laboratoriais revelam uma diminuição grave nos níveis de 

imunoglobulinas da paciente (Tabela 19). Desde os 2 anos e 6 meses de idade, a 

paciente faz tratamento e administração com gama globulina (IVIg), tendo 

melhorado um pouco sua condição de vida. Além de apresentar os níveis de 

imunoglobulina baixos, a paciente apresentou um alto número de linfócitos T CD4+ e 

de normal a baixo número de linfócitos T CD8+, baixo número de linfócitos B e baixo 

número de células NK (Tabela 20). Uma análise mais detalhada das subpopulações 

dos linfócitos T foi realizada (Tabela 21) quando o paciente tinha 8 anos. Pode-se 

observar que o paciente apresenta um leve aumento das células T CD4+ naive 

(CD45RA+CCR7+), valor normal das células T CD4+ de memória central e periférica 

(CD45RA-CCR7+, CD45RA-CCR7- , respectivamente) e um leve aumento no número 

de células T CD4+ de diferenciação terminal (CD45RA+CCR7-). Já em contra partida 

as células T CD8+ de memória central e periférica (CD45RA-CCR7+, CD45RA-CCR7-

, respectivamente), e as células T CD8+ de diferenciação terminal (CD45RA+CCR7-) 
estão com um número bem reduzido quando comparado com o valor de referência. 

Isso indica um bloqueio na transição dentre célula T CD8+ naive e de memória, e 

consequentemente um defeito de células T CD8+. 
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Esses dados são compatíveis com a história clínica da paciente. As células 

que são responsáveis pela atividade citolítica do sistema imunológico estão com a 

função prejudicada na P5, explicando o fenótipo de infecções pelos patógenos 

oportunistas (Tabela 18). 

 
Figura 44 - Heredograma do P5. Completo predigree revela consanguinidade na 
história familiar, consanguinidade de primeiro grau. 
 
Tabela 18 - Patógenos isolados na P5 durante seus 6 meses até seus 4 anos de 
idade. 

Patógeno isolado Idade  

Candida albicans 6m 

P jirovecci 2a 

S. aureus 3a2m 

P. aeruginosa 4a 

 

Tabela 19 - Valores dos níveis de imunoglobulinas do P5. Em parênteses estão 
os valores de referência. 

Níveis das Imunoglobulinas Paciente 5 

Idade 2a 2a6m* 3a6m* 

IgG (mg/dL) 
423  

(350–1000) 
920 

(500-1300) 
833 

(500-1300) 

IgA (mg/dL) <7 
(30–120) 

<6 

(40–180) 

<6 
(40-180) 

IgM (mg/dL) 
34 

(40–140) 
32 

(40–180) 
26 

(40-180) 

I

II

III

IV
(P5)
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IgE (mg/dL) <5 Nd 3,3 

*., Em tratamento com IVIg. 

 

Tabela 20 - Valores das principais populações de linfócitos do P5. Abaixo estão 
apresentadas os valores das populações dos linfócitos do paciente 5, obtidos dos 1 
aos 16 anos de idade. Em parênteses estão os valores de referência (195). 

Idade (anos) 1a 3a5m 4a 5a 16a 

T CD3+  8297 

(900-4500) 

1648 

(900-4500) 

7582 

(900-4500) 

3916 

(700-4200) 

2168 

(800-3500) 

T CD4+ (/µL) 6272 

(500-2400) 

1207 

(500-2400) 

5688 

(500-2400) 

2794 

(300-2000) 

1257 

(400-2100) 

T CD8+ (/µL) 1736 

(300-1600) 

400 

(300-1600) 

1652 

(300-1600) 

1029 

(300-1800) 

205 

(200-1200) 

B CD19+ (/µL) nd nd 295 

(335-628) 

nd nd 

NK CD3- 

CD16+CD56+ (/µL) 

nd nd 34 

(127-515) 

nd nd 

 

 
Tabela 21 - Valores das principais subpopulações de linfócitos T. Abaixo estão 
apresentadas os valores das subpopulações dos linfócitos T do paciente 5, obtidos 
aos 8 anos de idade. Em parênteses estão as medianas (p10 até p90) dos valores 
de crianças brasileiras saudáveis, entre 6 e 12 anos de idade. 

 % Valores de 

referência 

células/m

m3 

Valores de 

referencia 

Linfócito total 44,9  3200  (1930-3480) 

T CD3+ 82  (61-78) 2623,4  (1280-2413) 

T CD4+ 53,1  (28-44) 1698,2  (619-1348) 

CD45RA+CCR7+ (naive) 49,7  (16-59) 844,0  (121-721) 

CD45RA-CCR7+ (memória 

central) 

17,8  (12-26) 301,6  (100-296) 

CD45RA-CCR7- (memória 

periférica) 

12,6  (11-34) 214,3  (106-298) 

CD45RA+CCR7-  
(diferenciação terminal) 

19,9  (04-38) 338,3  (43-323) 

T CD8+ 17,5  (17-32) 558,4  (391-1024) 

CD45RA+CCR7+ (naive) 51,6  (06-40) 288,  (155-1146) 

CD45RA-CCR7+ (memória 0,8  (01-04) 4,2  (30-78) 
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central) 

CD45RA-CCR7- (memória 
periférica) 

6,07  (20-45) 33,9  (495-1145) 

CD45RA+CCR7-  

(diferenciação terminal) 

41,5  (21-61) 231,9  (584-1686) 

 

 
Figura 45 - Manifestação de dermatite grave na P5. Severa dermatite atópica 
seborreica presente na paciente 5, dos 6 meses aos 4 anos de idade, antes e depois 
da administração de esteroide. 
 

Antes

Após
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Figura 46 - Manifestação clínica grave da P5. Persistente e infecção crônica 
causada pela Candida albicans antes e após tratamento estão apresentados no 
painel a esquerda. Perda progressiva e grave de peso e cabelo, aos 16 anos de 
idade estão apresentados a direita. 
 

4.4.2 Análise genético-molecular da P5. 

Até o momento, com os dados clínicos e laboratoriais obtidos, supomos que 

esta paciente tem uma imunodeficiência combinada grave com caráter autossômico 

recessivo. Para iniciar a investigar a genética do paciente, decidimos sequenciar via 

Sanger Sequencing os genes que acarretam em um defeito de Switch de classes, 

como os genes AICDA, UNG e CD40. Nenhuma mutação foi encontrada nesses 

genes. Como o paciente é do sexo feminino, excluímos a possibilidade de ser um 

defeito no gene do CD40L. 

Após não encontrarmos mutações nos genes citados acima, decidimos aplicar 

a técnica de mapeamento homozigótico no P5 (Figura 47). Analisamos as regiões 

em homozigose (Tabela 22) do paciente para ver se encontrávamos algum gene 

com mutação conhecida na literatura. Nenhum gene conhecido foi encontrado, neste 

caso, aplicamos então o sequenciamento do exoma (ES) no P5.  

Selecionamos somente as variações que estivessem dentro das regiões em 

homozigose da paciente. Várias filtragens envolvendo as variantes de nucleotídeo 

único (SNVs) e variantes de inserção/deleção (DIVs) foram necessárias. Após o 

sequenciamento dos pais e familiares, validação e exclusão dos possíveis 

Antes

Após
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candidatos, finalizamos com uma lista de 8 possíveis candidatos a ser o causador da 

doença, 6 SNVs e 2 DIVs (Tabela 23). 

Aqui nós descrevemos um paciente com característica clínica de 

imunodeficiência primária, com característica autossômica recessiva. As infecções e 

dados laboratoriais sugerem um defeito das células B e células NK. Sugerem 

também que o Switch de classes está danificado nessa paciente. Até o momento, 

temos alguns genes candidatos que possam ser o causador da doença. Com um 

pouco mais de tempo, vamos poder finalizar a análise genética e descobrir qual 

mutação é a real causadora do fenótipo do paciente. 

 

 
Figura 47 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico. Análise da 
técnica de SNP-array revela regiões em homozigose no paciente 5. As barras 
vernelhas são as regiões que apresentam homozigose dentro de cada cromossomo 
(verde superior).  

 

Tabela 22 - Intervalos homozigóticos obtidos pelo software Homozygosity Mapper e 
PLINK. 

Homozygosity Mapper 

Chr Posição 1 Posição 2 

2 58012833 87789028 

2 224243441 234954619 

5 161635853 165820029 

6 14665517 17327485 

6 125683815 139921958 

7 67098945 70465729 

9 24431783 38638230 

Genome-wide homozygosity in BR_PID_05 - BR_PID_05
max homozygosity score: 1000
868063 markers

Click on a chromosome to zoom in. help                tutorial

score chr from (bp) to (bp) from SNP to SNP build 37

broad - use this when you expect some genetic heterogeneity

1000 2 58012833 87789028 rs1568452 rs13404851 region genotypes

1000 2 224243441 234954619 rs12473272 rs634613 region genotypes

1000 5 161635853 165820029 rs1986057 rs1799577 region genotypes

1000 6 14665517 17327485 rs2092918 rs9370979 region genotypes

1000 6 125683815 139921958 rs17740938 rs7739791 region genotypes

1000 7 67098945 70465729 rs11974840 rs12698968 region genotypes

1000 9 24431783 38638230 rs7034759 rs12376486 region genotypes

1000 10 55492604 60110335 rs7084100 rs11599360 region genotypes

1000 13 108705739 115106996 rs4304904 rs9525207 region genotypes

1000 15 26905021 33757840 rs17738087 rs2596163 region genotypes

1000 15 33757867 43542232 rs8027137 rs573201 region genotypes

1000 15 43543258 59692974 rs493177 rs12902190 region genotypes

1000 18 55440759 78015057 rs7228239 rs7236400 region genotypes

1000 19 47308666 54142851 rs312183 rs1293703 region genotypes

866 5 146600210 148819291 rs39598 rs439076 region genotypes

826 20 61795 1886493 rs4814683 rs6081105 region genotypes

narrow - use this when all patients are in the same family

1000 2 58012833 87789028 rs1568452 rs13404851 region genotypes

1000 2 224243441 234954619 rs12473272 rs634613 region genotypes

1000 5 161635853 165820029 rs1986057 rs1799577 region genotypes

1000 6 14665517 17327485 rs2092918 rs9370979 region genotypes

1000 6 125683815 139921958 rs17740938 rs7739791 region genotypes

1000 7 67098945 70465729 rs11974840 rs12698968 region genotypes

1000 9 24431783 38638230 rs7034759 rs12376486 region genotypes

1000 10 55492604 60110335 rs7084100 rs11599360 region genotypes

1000 13 108705739 115106996 rs4304904 rs9525207 region genotypes

1000 15 26905021 33757840 rs17738087 rs2596163 region genotypes

1000 15 33757867 43542232 rs8027137 rs573201 region genotypes

1000 15 43543258 59692974 rs493177 rs12902190 region genotypes

1000 18 55440759 78015057 rs7228239 rs7236400 region genotypes

1000 19 47308666 54142851 rs312183 rs1293703 region genotypes

866 5 146600210 148819291 rs39598 rs439076 region genotypes

826 20 61795 1886493 rs4814683 rs6081105 region genotypes

Genome-wide homozygosity in BR_PID_05 - BR_PID_05 http://www.homozygositymapper.org//cgi-bin/HM/ShowRegion.cgi?an...

1 of 2 11.03.2013 11:30
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10 55492604 60110335 

13 108705739 115106996 

15 26905021 33757840 

15 33757867 43542232 

15 43543258 59692974 

18 55440759 78015057 

19 47308666 54142851 

PLINK 

5 146600210 148819291 

20 61795 1886493 

Chr, Cromossomo. 

 

Tabela 23 - Abaixo está a lista dos possíveis candidatos a ser o gene mutado, 
causador do fenótipo de imunodeficiência primária no P5. 
Gene Chr Aminoácido mutado Ref. Obs. 

DYSF chr2 NM_001130455:c.G386A:p.G129E G A 

GIGYF2 chr2 NM_001103148:c.3612_3614del:p.1204_1205del ACA - 

ADRB2 chr5 NM_000024:c.C491T:p.T164I C T 

ITPKA chr15 NM_002220:c.G1358A:p.G453D G A 

ZSCAN29 chr15 NM_152455:c.1112_1114del:p.371_372del CCT - 

SEMA6D chr15 NM_020858:c.C2252T:p.P751L C T 

ADNP2 chr18 NM_014913:c.A1174G:p.I392V A G 

ZNF665 chr19 NM_024733:c.A1675G:p.I559V T C 

Chr, Cromossomo; Ref., Referência; Obs., Observado no paciente. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Podemos concluir que: 

 

- Além do fenótipo clínico, é de extrema importância que o paciente tenha uma 

análise genética concluída, para que haja uma melhor qualidade de vida, um melhor 

tratamento clínico, além de favorecer que esse paciente possa entrar na fila de 

transplante de medula. 

 

- As aplicações de NGS, combinadas ou não com a técnica de mapeamento 

homozigótico, se tornam importantes e fundamentais para a descoberta de novas 

imunodeficiências. 

 

- O descobrimento e caracterização de novas imunodeficiências geram uma melhor 

correlação entre genótipo e fenótipo dentre os diferentes tipos de imunodeficiências. 

 

- A descoberta e caracterização de novas IDP são cruciais para que haja um 

entendimento e organização da funcionalidade da biologia molecular do sistema 

imunológico. 
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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 (  ) 

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: 

_________________ 
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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  

    

14 Outras 

 

 

 

    

Granulomas  

Sim (  )Não 

(0) 

Nº episódios Localização 

1 TGI 

2 Urinário 

3 Cardíaco 

Outra: 

___________ 

Microorg. Isolado No. 

Hospita

lizaçõe

s 

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    
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Superóxido Mono PMN NBT 

Espontâneo   Repous

o 

Estimulad

o 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 MANIFESTAÇÕES – LIVRE RELATO DE OCORRÊNCIAS 
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ANEXO B.1 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (maiores de 18 anos) 

 

ESTUDO: ESTUDO DE NOVOS DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES EM 

PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA.  

 

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 projeto 

intitulado “Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com 
diagnóstico clínico de imunodeficiência primária.”, 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 Imunodeficiência Primária. 

 

Estou ciente que: 

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 com Imunodeficiência Primária; 

Serão realizados: 

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 não mais de 20 mL. Os 

riscos da retirada de sangue são hematoma local (rouxidão), algum desconforto e, 

raramente, tontura. 
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Essa(s) coleta(s) será (ao) feita(s) apenas para este estudo e, com indivíduos 

portadores de Imunodeficiência Primária, 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); 

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; 

Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não 

virá interferir no atendimento ou tratamento médico; 

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; 

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. 

MSc Stefanie Klaver Flores 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. 
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São Paulo,______de__________________de 20   . 

 

 

(  ) Paciente     ................................................................................................... 

 

Testemunha 1 :   ______________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

 

Testemunha 2 :   ______________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

 

Responsável pelo Projeto: ______________________________________ 

MSc. Stefanie Klaver Flores 

Telefone (11) 3091-7435 
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ANEXO B.2 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (menores de 18 anos) 

 

ESTUDO: ESTUDO DE NOVOS DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES EM 
PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA.  
 

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 projeto “Estudo de novos defeitos genético-moleculares em 
pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária”. 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 com Imunodeficiência Primária. 

 

Estou ciente de que: 

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 com Imunodeficiência Primária; 

     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 sangue são hematoma 

local (rouxidão), algum desconforto e, raramente, tontura; 
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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);  

A participação neste estudo não tem fins terapêuticos e será sem custo algum para 

mim; 

Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de dar qualquer explicação;  

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; 

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; 

Caso eu deseje, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final deste estudo; 

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. 

 

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:  

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. 

MSc Stefanie Klaver Flores 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. 
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OBS: Assinalar abaixo com (x): 

  

(   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

  

São Paulo,              de                              de   20   . 

  

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável 

  

Testemunha 1 : _______________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

 

Testemunha 2 : _______________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

  

 Responsável pelo Projeto: ______________________________________ 

MSc Stefanie Klaver Flores 

Telefone: (11) 3091-7435 

 



 
 

    

163 

ANEXO C - B-cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of 
protein kinase C δ 
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Key Points

• PRKCD deficiency causes
a novel primary
immunodeficiency with B-cell
deficiency and severe
autoimmunity.

• Protein kinase C d may
represent a key factor
controlling immune
homeostasis and
autoimmunity.

Primary B-cell disorders comprise a heterogeneous group of inherited immunode-

ficiencies, often associated with autoimmunity causing significant morbidity. The

underlying genetic etiology remains elusive in the majority of patients. In this study,

we investigated a patient from a consanguineous family suffering from recurrent

infections and severe lupuslike autoimmunity. Immunophenotyping revealed pro-

gressive decrease of CD191 B cells, a defective class switch indicated by low numbers

of IgM- and IgG-memory B cells, as well as increased numbers of CD21low B cells.

Combined homozygosity mapping and exome sequencing identified a biallelic splice-

site mutation in protein C kinase d (PRKCD), causing the absence of the corresponding

protein product. Consequently, phosphorylation of myristoylated alanine-rich C kinase

substrate was decreased, and mRNA levels of nuclear factor interleukin (IL)-6 and

IL-6 were increased. Our study uncovers human PRKCD deficiency as a novel cause of

common variable immunodeficiency-like B-cell deficiency with severe autoimmunity.

(Blood. 2013;121(16):3112-3116)

Introduction

Primary B-cell immunodeficiencies (B-PID) constitute a heteroge-
neous group of immunodeficiencies characterized by defective
production of antigen-specific antibodies and predisposition to
recurrent and severe infections.1 A high proportion of patients
display autoimmune features.2

Fine-tuned B-cell receptor (BCR) signaling is crucial for
controlling immune homeostasis, as aberrant BCR signaling
predisposes patients to autoimmunity.3

In the last decade, several Mendelian defects causing B-PID
have been identified.3,4 Nonetheless, the molecular etiology of
these disorders remains elusive in the majority of patients. The advent
of high-throughput genomic technologies will be instrumental in
defining the spectrum of molecular aberrations underlying primary
B-cell deficiencies.

Here we investigated the molecular cause of a common variable
immunodeficiency (CVID)-like B-PID with progressive B-cell
lymphopenia, an immunoglobulin class switch defect, aberrant

immunoglobulin levels, and severe autoimmunity. Combined
homozygosity mapping and exome sequencing identified a biallelic
mutation in protein C kinase d (PRKCD) encoding protein kinase
C d as the molecular cause of this novel PID.

Methods

A detailed description of all experimental methods can be found in the
supplemental Methods on the Blood website.

Subjects

This study has been approved by the ethics committee of the Medical
University of Vienna, Austria. Biological material was obtained on
informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki. The
patient was followed up and treated at the Klinikum Wels-Grieskirchen,

Submitted October 9, 2012; accepted December 28, 2012. Prepublished
online as Blood First Edition paper, January 14, 2013; DOI 10.1182/blood-
2012-10-460741.
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St. Anna Kinderspital Vienna, and the Department of Pediatrics and
Adolescent Medicine of the Medical University, Vienna, Austria.

Flow cytometry–based immunophenotyping

Flow cytometry analysis of peripheral blood mononuclear cells was
performed on a Beckton-Dickinson LSR Fortessa or FACS Calibur.

Genetic analysis

Sanger sequencing was performed according to standard methods;
single nucleotide polymorphism–based homozygosity mapping and
exome sequencing were performed as described previously with minor
modifications.5

Immunoblot analysis

Immunoblot analyses were performed with the following antibodies: anti-
human PRKCD (Cell Signaling, Frankfurt am Main, Germany), anti-
phospho (clone D13E4) and total myristoylated alanine-rich C kinase
substrate (MARCKS) (clone D88D11; both from Cell Signaling), and anti-
GAPDH (clone 6C5; Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg, Germany).

Quantitative polymerase chain reaction analysis

mRNA levels of interleukin (IL)-6 and nuclear factor (NF)-IL6 in Epstein-
Barr virus–transformed B cells from the patient and his father, upon
stimulation with phorbol myristate acetate, were measured by quantitative
polymerase chain reaction analysis.

T-cell Vb spectratyping

T-cell receptor Vb spectratyping was performed according to Pannetier
et al6 with minor modifications.

Results and discussion

Clinical and laboratory characterization

The index patient (now 12 years of age) was born to consanguin-
eous parents (first-degree cousins) of Turkish origin (supplemental
Figure 1). His father was diagnosed with Behçet’s disease and
mild autoimmune thyreoiditis at 40 years of age. The mother is
asymptomatic. The patient’s medical history is characterized by
multifaceted manifestations of recurrent severe infections and
autoimmunity as specified below.

Infections. From the first year of life onward, the patient
experienced repeated episodes of infections, including urinary
tract infections, gastroenteritis, upper and lower respiratory tract
infections, and otitis media, prompting tonsillectomy and adenoi-
dectomy within the first 4 years of life. Frequency and severity of
infections decreased after commencement of immunoglobulin
substitution at the age of 4 years.

Autoimmunity and immune dysregulation. The first mani-
festation of autoimmunity occurred at 15 months of age, when the
patient presented with nephrotic syndrome. Renal biopsy revealed
membranous glomerulonephritis (Figure 1A; supplemental Figure 2).
Partial remission was achieved with steroid treatment with remaining
mildly impaired renal function (low-grade proteinuria, hematuria;
supplemental Table 1). By 3 years of age, hepatosplenomegaly
(supplemental Figure 3) and generalized lymphadenopathy became
apparent, prompting an in-depth diagnostic workup, which revealed
low-grade viremia of human herpes virus subtypes 6 and 7. Herpes
viremia was transient, whereas lymphadenopathy persisted.
Several lymph node biopsies revealed nonspecific reactive
follicular hyperplasia (Figure 1B). Bone marrow aspiration did

Figure 1. Clinical and immunological characterization of the index patient. (A) First renal biopsy was performed at the age of 15 months. Granular deposition of IgG along the
periphery of the capillary loops (left) as seen in membranous nephropathy (MGN) was confirmed by transmission electron microscopy (TEM) (right), which showed electron dense

deposits between basement membrane and podocytes (P), as well as deposits partially in resolution and incorporated by basement membrane material (arrows), consistent with MGN
stage I to III (CL, capillary loop). (B) Histopathological analysis of a lymph node biopsy revealed unspecific, reactive follicular hyperplasia (arrow) but not the characteristic lymph node

changes of autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) associated withCD95/FASmutations (ALPS type 0/1a). The left and middle panels show hematoxylin and eosin stains,
and the right panel shows anti-CD20 staining. (C) Representative FACS plots illustrating the aberrant B-cell phenotype including B-cell lymphopenia, decreased IgM- and IgGmemory
B cells, and increased numbers of CD21low B cells. (D) Longitudinal analysis illustrates progressive decrease of CD191 B cells and (E-G) persistence of the aberrant distribution of

B-cell subsets. *First episode of nephrotic syndrome. #Treatment with anti-CD20. The dotted lines indicate the age-related 25th and 75th percentiles of the corresponding cells.23
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not reveal any signs of malignancy (not shown). In the following
years, additional manifestations of autoimmunity including relapsing
polychondritis developed. Latent hypothyroidism was detected;
organ-specific autoantibodies were absent. At the age of 8 years,
aseptic endocarditis and pulmonary embolism were diagnosed, and
laboratory investigations suggested the diagnosis of antiphospholipid
syndrome (positivity of anti-nuclear antibodies, anti-dsDNA, and
anti-cardiolipin IgG antibodies; supplemental Table 2), prompting
anticoagulation therapy and low-dose steroid therapy.

Immunological workup. Detailed laboratory evaluations were
first performed after manifestation of glomerulonephritis at 15
months of age and revealed low IgG levels, whereas levels of IgA
and IgM were above the normal range (supplemental Figure 4).
B-cell studies showed a reduction of CD191 B cells, decreased
relative proportions of non–class-switched (CD191CD271IgD1)
and class-switched (CD191CD271IgD2) memory B cells, and
increased numbers of CD21low B cells (Figure 1C; supplemental
Table 3). Longitudinal analyses showed progressive decline of
total CD191 B cells (Figure 1D), increased relative proportion of
CD21low B cells (Figure 1E), and decreased frequencies of memory
B cells (Figure 1F-G). T-cell studies showed mildly decreased T-
cell proliferative responses (supplemental Table 2) in the absence
of obvious immunophenotypic aberrations (supplemental Table 3)
or skewing of the T-cell receptor Vb repertoire (supplemental
Figure 5). Impaired B-cell function was suggested by the absence
of isohemagglutinins. Overall, findings were compatible with a CVID-
like phenotype, although the formal criteria including decreased levels
of at least 2 classes immunoglobulins7 were not fulfilled.

Treatment. Because of recurrent respiratory tract infections
including pneumonia, immunoglobulin G replacement was initiated
at 4 years of age, leading to a decrease of infection frequency. At
the age of 9 years, anti-CD20 therapy (2 courses of 375 mg/m2

each) was performed to alleviate autoantibody production. Despite
transient normalization of the previously increased IgM levels
(supplemental Figure 4), autoantibodies persisted. Since the age
of 8 years, the patient has been under continuous treatment with
mycophenolate-mofetil and low-dose steroids. Other treatment
includes enalapril (angiotensin-converting enzyme inhibitor), anti-
coagulants, thyroid hormone replacement, and immunoglobulin
replacement. With this treatment, the boy has a reasonably good
quality of life, without the need for hospitalization or intravenous
antibiotics during the last 3 years.

Routine genetic investigation. A genetic workup revealed no
mutations in the ICOS, BAFFR, TACI, or FOXP3 genes, respectively.
Surface expression of CD40/CD40 ligand was normal (data not
shown). A heterozygous variant inCTLA4was discovered in both the
index patient and his father (rs231775). Homozygosity for this variant
has been associated with Graves’s disease, rheumatoid arthritis, and
systemic lupus erythematous,8 whereas heterozygosity is associated
with autoimmune thyreoiditis9 but not systemic lupus erythematous.10

The clinical presentation of this patient with multiple features of
immune dysregulation including glomerulonephritis, lymphadenopa-
thy, relapsing polychondritis, and antiphospholipid syndrome in
the context of a CVID-like immune phenotype could thus not
be reconciled with the heterozygous CTLA4 variant alone. Hence,
we initiated further genetic investigations to detect the molecular
background of the patient’s disease.

Mutation identification in the PRKCD gene

Given the consanguinity in the family, a monogenetic defect with
autosomal recessive inheritance was assumed. To uncover the

underlying genetic cause, we performed single nucleotide poly-
morphism array–based homozygosity mapping (Figure 2A; supple-
mental Table 4) and exome sequencing. Hits from exome sequencing
were filtered for homozygous intervals present exclusively in the
patient and validated by Sanger sequencing (supplemental Figure 6;
supplemental Table 4). Only 2 of these hits showed perfect
segregation with the disease: UBXN1 (c. G686A, p. Thr229Met)
and PRKCD (c.135211G.A) (Figure 2B and supplemental Figure 1,
respectively).

While no obvious role for UBXN1 in the patient’s disease
pathogenesis could be recognized (Supplemental Materials),
PRKCD was considered a plausible candidate, because it has a
well-established role in B-cell signaling11,12 and the corresponding
Prkcd2/2 knockout mouse exhibits various autoimmune manifes-
tations together with generalized lymphadenopathy.13 The murine
model also shows splenic lymphocyte hyperproliferation,13 reminis-
cent of human autoimmune lymphoproliferative syndrome.14 West-
ern blot analysis revealed the absence of PRKCD in the patient,
whereas expression was decreased in a heterozygous parent com-
pared with a healthy control (Figure 2C). Lower expression in the
heterozygous carrier does not seem to be sufficient to cause
disease, because the parents do not present with the characteristic
clinical features seen in the patient.

Functional consequences of PRKCD deficiency

PRKCD is a member of the protein kinase C family critical for
regulation of cell survival, proliferation, and apoptosis.15 In
B lymphocytes, PRKCD is involved in BCR-mediated signaling
downstream of Bruton’s tyrosine kinase and phospholipase Cg2.11

PRKCD is expected to have an essential function in B-cell
tolerance, because the corresponding knockout mouse shows
immune-complex glomerulonephritis, splenomegaly, and lymph-
adenopathy associated with B-cell expansion and defective
B-cell tolerance to self-antigen.13 Autoimmunity in Prkcd2/2

mice has been linked to defective proapoptotic extracellular
signal-regulated kinase signaling during B-cell development.16

Recently, PLCg2 mutations have been identified in CVID(-like)
B-cell deficiency with autoimmunity, highlighting the impor-
tance of this pathway for B-cell homeostasis.17,18

To assess functional consequences of PRKCD deficiency,
expression of MARCKS, a major PKC target,19 was evaluated.
Immunoblot analysis in Epstein-Barr virus–immortalized patient
B-cell lines showed reduced total levels of MARCKS, despite
contrary literature findings.20 Importantly, MARCKS phosphoryla-
tion at Ser167/170, which is critical for translocation of MARCKS
from the plasma membrane to the cytoplasm mediating reduction
of cell proliferation,21 was abrogated in the patient (Figure 2D).
Thus, deficiency of pMARCKS may be related to the lymphopro-
liferation in the patient.21

On phosphorylation of NF-IL6 at Ser240 by PRKCD, the DNA
binding capability of NF-IL6, and consequently IL6 production, is
markedly reduced.22 Accordingly, we observed increased mRNA
levels of NF-IL6 and IL6 in the PRKCD-deficient patient after
phorbol myristate acetate stimulation (Figure 2E), similar to
hyperactive NF-IL6 signaling observed in Prkcd2/2 mice.13

In summary, we describe PRKCD deficiency as a novel pri-
mary CVID-like B-cell deficiency. The index patient of this study
exhibited features of immune dysregulation including lympho-
proliferation (splenomegaly and lymphadenopathy) and auto-
immunity (glomerulonephritis, antiphospholipid syndrome, and
relapsing polychondritis) similar to the murine knockout model.
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However, neither peripheral B-cell lymphopenia nor defective
class switch observed in our patient was assessed in the mouse.
It cannot be excluded that the known heterozygous variant in
CTLA4 in the patient may act as a disease-modifying factor.
Future studies will need to comprehensively characterize the
clinical and immunological phenotype in a cohort of PRKCD-
deficient patients and further dissect the molecular pathophys-
iology of aberrant PRKCD-signaling in B-cell homeostasis and
autoimmunity.
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Figure 2. Identification of human PRKCD de-

ficiency as a monogenetic B-cell deficiency asso-
ciated with autoimmunity. (A) Single nucleotide
polymorphism array–based homozygosity mapping

was performed and revealed several homozygous
candidate intervals, including an interval on chromo-
some 3p21.31. (B) Sanger sequencing validated a

splice site mutation in PRKCD, encoding for protein
kinase C d which was homozygous in the patient.

(C) Western blot analysis showed absent expression
of the corresponding protein product in the patient
compared with decreased expression in the heterozy-

gous father and normal expression in a healthy control.
(D) Western blot analysis showed defective phosphor-
ylation of MARCKS, a downstream target of PRKCD.

(E) Quantitative polymerase chain reaction analysis
showed hyperactive NF-IL6 signaling on stimulation

using phorbol myristate acetate, as indicated by in-
creased mRNA levels of NF-IL6 and IL6.
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ANEXO D - Biallelic loss-of-function mutation in NIK causes a primary 
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Abstract 

  

Primary immunodeficiency disorders enable identification of genes with crucial roles in the 

human immune system. Here, we study patients suffering from recurrent bacterial, viral and 

Cryposporidium infections, and identify a biallelic mutation in the MAP3K14 gene encoding 

NIK (NF-NB-inducing kinase). Loss of kinase activity of mutant NIK, predicted by in silico 

analysis and confirmed by functional assays, leads to defective activation of both canonical 

and non-canonical NF-NB signaling. 

Patients with mutated NIK exhibit B-cell lymphopenia, decreased frequencies of class-

switched memory B-cells and hypogammaglobulinemia due to impaired B-cell survival, and 

impaired ICOSL expression. While overall T-cell numbers are normal, both follicular helper 

and memory T-cells are perturbed. Natural killer (NK)-cells are decreased and exhibit 

defective activation, leading to impaired formation of NK-cell immunological synapses. 

Collectively, our data illustrate the non-redundant role for NIK in human immune responses, 

demonstrating that loss-of-function mutations in NIK cause multiple aberrations of lymphoid 

immunity.  
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INTRODUCTION 

Primary immunodeficiency disorders represent unique models to identify factors essential for 

host defense and immune homeostasis. In humans, development of mature B-cells from 

immature precursor cells is critically dependent on signaling pathways downstream of B-cell 

receptor (BCR) and from TNFD receptor superfamily members including BAFF-Receptor 

(BAFFR), TACI, and CD40 (reviewed in1). BAFFR signals are needed to mature beyond the 

transitional B-cell stage2, while lymphotoxin-D1/E� (LTE) and CD40 ligand (CD40L) are 

required for thymic and secondary lymphoid organ structure, respectively3. CD40-mediated 

signaling additionally orchestrates processes dependent on CD4+ T helper cells such as class-

switch recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM) in the germinal center (GC) 

reaction, and CD8+ cytotoxic T-cell memory4.  

BAFFR, CD40 and LTE-receptor transmit signals through the non-canonical NF-kappaB (NF-

NB) pathway (reviewed in5) which induces proteolytic processing of p100 to p526. Together 

with RelB, p52 forms a heterodimer that upon nuclear translocation functions as 

transcriptional activator of a subset of NF-NB target genes5. Processing of p100 depends on 

the phosphorylation of the serine residues 866 and 870, which is controlled by the MAP3 

kinase-kinase-kinase NIK (NF-NB inducing kinase, MAP3K14)6 through NIK’s substrate INB 

kinase D (IKKD)7. Non-canonical NF-NB signaling is controlled by TRAF proteins TRAF2 

and NIK’s negative regulator TRAF3, whereby a TRAF3-containing complex continuously 

targets NIK for degradation under steady state conditions5. Upon receptor activation, TRAF3 

is degraded and NIK protein levels can accumulate, allowing NIK to phosphorylate and 

activate downstream effectors.  

To date, human patients carrying mutations in MAP3K14 have not yet been described. In Nik 

mutant mice (aly; alymphoplasia)8,9 and knock-out animals3, lymph nodes, Peyer’s patches, as 

well as splenic and thymic structures are severely disorganized. Additionally, B-cell numbers 
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are reduced and immunoglobulin (Ig) serum levels are decreased leading to humoral 

immunodeficiency. Although the function of NIK in B-lymphocytes has been well 

established, the role of NIK-dependent signaling for T and natural killer (NK)-lymphocytes is 

less well understood.  

Here, we report a combined immunodeficiency syndrome caused by biallelic mutations in the 

gene encoding NIK, encompassing B-cell lymphopenia and impaired memory B-cell 

differentiation. We also identify abnormal NK-cell development and function as well as 

aberrant T-cell responses, indicating that biallelic loss-of-function mutations in NIK cause a 

hitherto unrecognized, pervasive combined immunodeficiency syndrome. 

 

RESULTS 

Identification of a homozygous mutation in MAP3K14  

We studied a large consanguineous pedigree with two patients (termed P1 and P2) who both 

showed signs of combined immunodeficiency including recurrent, severe bacterial and viral 

infections and Cryptosporidium infection (Supplementary Fig. 1a and b; Supplementary 

Tables 1 and 2; see Supplementary Note for further clinical course details). Investigation for 

known genetic etiologies of defective CSR including CD40 and CD40L deficiencies and gain-

of-function PIK3CD mutations10,11 was performed, however no mutation was identified.  

Immunological assessment in both affected patients revealed decreased immunoglobulin 

levels (Supplementary Table 1) and decreased numbers of both B and NK-cells, while T-cell 

numbers were within normal age-adjusted ranges (Supplementary Table 3). As decreased 

immunoglobulin levels and B-cell numbers suggested impaired B-cell development and 

function, we performed flow cytometry-based immunophenotyping to assess the relative 

frequencies of CD27+ memory B-cell populations. Both patients showed a relative reduction 

of total CD19+ B-cells in peripheral blood (Fig. 1a). Absolute blood cell counts revealed B 

lymphopenia in P2, while B-cell numbers in P1 were in the age-matched lower normal range 
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(Supplementary Table 3). Patients had decreased CD19+CD27+IgD+ marginal zone-

like/innate B-cells and CD19+CD27+IgD- class-switched memory B-cells compared to 

controls12, suggesting defects in late stages of B-cell development and activation (Fig. 1a). 

Given the consanguineous background, an autosomal-recessive inheritance mode was 

assumed. To unveil the presumed monogenetic cause of disease, SNP array-based 

homozygosity mapping of P1 and P2 (Fig. 1b and Supplementary Table 4) was combined 

with exome sequencing (ES) (Fig. 1c) of P1. Single nucleotide variants (SNVs) and 

insertion/deletion variants (DIVs) resulting from ES were filtered for those present inside 

homozygous candidate intervals shared between both affected patients. Synonymous and non-

coding variants were excluded. We identified a single homozygous variant on chromosome 

17q21 in MAP3K14 (c. C1694G, p. Pro565Arg) present in both patients (Fig. 1d and 

Supplementary Fig. 1) that was not detected in dbSNPbuild137, 1000Genomes, ENSEMBL, 

UCSC, NCBI or EVS public single nucleotide polymorphism databases. The Pro565 residue 

of NIK is located within the kinase domain of the protein (Fig. 1e) and is highly conserved 

throughout evolution (Fig. 1f). The exchange from proline to arginine at this position was 

predicted as highly deleterious using the functional prediction algorithms Polyphen-2 and 

SIFT with maximum scores (1.0 and 0.0), respectively. 

 

Effects of NIKPro565Arg on kinase function 

Pro565 forms part of the APE motif within a helix in the activation segment of the kinase13. 

This motif is conserved in NIK from various vertebrate phyla as well as in orthologous 

serine/threonine kinases (Fig. 1f). An exchange of a non-polar, conformationally rigid amino 

acid as in NIKPro565Arg may impact protein folding and function. The protein stability analysis 

tool CUPSAT predicted that the overall stability of NIKPro565Arg may be compromised 

(Supplementary Table 5). Coarse-grained molecular dynamics simulation of NIKwild-type and 

NIKPro565Arg
 showed conformational changes within the kinase domain. Notably, the nearby 
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Thr559 residue has been reported to form a hydrogen bond with Lys517 in the catalytic loop 

(Fig. 2a), and mutation of Thr559 has been found to reduce kinase activity14,15. In the NIKwild-

type simulation, Pro565 remains buried within the protein in the vicinity of the ATP-

coordinating center, allowing hydrogen bond formation between Lys517 and Thr559 (Fig. 

2a). In the NIKPro565Arg simulation, the mutated arginine residue transitions towards the 

protein surface, thereby increasingly contacting the surrounding solvent and repositioning 

adjacent helices. In the simulation, Arg565 prevents Thr559 from forming a hydrogen bond 

with Lys517 in the ATP-coordinating center, thereby impairing the kinase activity of NIK 

(Fig. 2b and c).  

To experimentally assess the effect of the mutation, we analyzed the kinase activity of 

NIKPro565Arg compared to NIKwild-type and the catalytically inactive mutant NIKLys429Arg/Lys430Arg 

16 by testing NIK-dependent phosphorylation of IKKD. Recombinantly expressed NIKwild-type, 

but not NIKPro565Arg or NIKLys429Arg/Lys430Arg, could phosphorylate both endogenous (Fig. 2d) 

and co-expressed IKKD (Supplementary Fig. 2) in HEK293 cells. These data demonstrate 

that NIKPro565Arg represents a loss-of-function mutation with respect to abolished kinase 

activity towards its direct target IKKD.  

 

Defective non-canonical and canonical NF-NB signaling 

Processing of p100 into p52 and nuclear translocation of the p52/RelB complex is an essential 

step following NIK activation6. Therefore, we studied activity of the non-canonical NF-NB 

pathway in response to activation with BAFF and LTE, respectively. In patient-derived 

Epstein-Barr-Virus-immortalized lymphoblastoid cell lines (B-LCL), total NIK protein levels 

(which are tightly controlled via proteolysis5) were unaffected. However, levels of its 

immediate downstream target IKKD were elevated and p100 accumulated already prior to 

BAFF-mediated BAFFR ligation (Fig. 3a), possibly reflecting pre-activation of the NF-NB 
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pathway in B-LCL by viral proteins17. Despite p100 accumulation, p52 protein levels were 

decreased (Fig. 3a), resulting in a severely reduced nuclear content of p52 and a lower nuclear 

content of RelB in patient derived cells, demonstrating functional insufficiency of the non-

canonical NF-NB pathway in patient-derived cells (Fig. 3b).  

Next, we tested the effect of NIKPro565Arg in NF-NB activation upon LTE stimulation, which is 

strictly dependent on NIK18. LTE can activate non-canonical NF-NB signaling as well as the 

IKKD-IKKE-NEMO complex mediating nuclear translocation of canonical NF-NB 

complexes19. Stimulation of patient fibroblasts with the NIK-independent canonical NF-NB 

activator TNFD led to a rapid decay of INBD, a hallmark event of canonical NF-NB signaling 

(Fig. 3c). In contrast, patient cells failed to induce INBD decay after LTE stimulation (Fig. 

3d). Consistent with these findings, immunofluorescent staining showed defective nuclear 

translocation of both p52 and p50 in patient primary fibroblasts upon LTβ stimulation (Fig. 

4a and b).  

To demonstrate the causative role of NIKPro565Arg for deficient non-canonical NF-NB 

signaling, we performed retroviral-mediated gene transfer of MAP3K14 into patient 

fibroblasts. Expression of NIKwild-type reactivated non-canonical NF-NB signaling manifesting 

in nuclear translocation of p52 (Fig. 4c and d), demonstrating that the presence of functional 

NIK protein is the limiting factor for p100 activation.  

Although NIK may have IKKD independent functions20, the main function of the protein 

comprises the catalytic activity as a kinase and activation of the signaling cascade leading to 

NF-NB translocation. As the NIKPro565Arg mutant is catalytically inactive and therefore 

deleterious to these functions, the phenotype caused by NIKPro565Arg is hereafter also referred 

to as functional NIK deficiency. 

 

Reduced survival of mature B-cells  
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The spontaneous Map3k14 mouse aly mutant8,9 and Map3k14 knockout mice3 show reduced 

mature B-cell numbers and decreased Ig serum levels resulting in defects in both antibody and 

cellular immune responses. In addition, non-canonical NF-NB signaling mediated by Nik 

controls CSR, in particular to IgA isotype21. Accordingly, patients bearing NIKPro565Arg had 

severely reduced total B-cell counts and impaired generation of IgD-CD27+ class-switched 

memory B-cells in peripheral blood (Fig. 1a), leading to chronically reduced IgA titers in 

both patients and to reduced IgG levels in P1 at the age of 10 months (Supplementary Table 

1) prompting IVIg substitution. This led us to test whether NIK is involved in CSR and SHM, 

processes essential for the generation of high-affinity antibodies.  

To study the occurrence of SHM in B-cells, we analyzed the mutation frequency in rearranged 

variable regions of the Ig heavy chain (IGHV) genes by cloning and sequencing the IGHV3 

and IGHV4 rearranged gene families of both J- and D-chain immunoglobulin transcripts (CJ 

and CD). The percentage of mutations within the analyzed IGHV regions was significantly 

reduced in NIKPro565Arg-bearing patients compared to age-matched healthy donors, although 

not as severely as in CD40L-deficient patients who showed near-complete absence of 

mutations in IGHV CD and completely lacked CJ transcripts (Fig. 5a)22.  

Next, we investigated activation and CSR capacity of NIKPro565Arg B-cells by stimulating 

PBMCs with a range of stimuli. Patient B-cells were able to respond to stimulation with 

CD40L and IL4 by upregulating the activation markers CD95 and CD69, as well as the 

costimulatory molecule CD86, although to a lesser extent than B-cells from a healthy donor 

(Fig. 5b). Notably, patient B-cells were only partially able to upregulate the activation marker 

CD25 suggesting impaired IL2-mediated survival and proliferation23. Since NIKPro565Arg B-

cells were largely able to upregulate the aforementioned activation markers, we further tested 

their proliferation capacity and ability to undergo CSR in response to CD40L and IL4 

stimulation. Indeed, we observed a progressive increase in the percentage of DAPI-negative 

blasts in NIKPro565Arg mutant cells (Supplementary Fig. 3a) over a course of 9 days, 
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consistent with activation and proliferation of cells upon stimulation with CD40L and IL424. 

Furthermore, B-cells with mutated NIK underwent CSR to IgG in vitro, albeit with reduced 

frequency at day 6 when compared to controls (Fig. 5c), likely due to delayed lymphocyte 

proliferation (Supplementary Fig. 3a). Concomitant to proliferative outgrowth of 

lymphocytes at day 9, CSR to IgG was restored to levels comparable to control cells (Fig. 5c). 

NIKPro565Arg mutant B-cells did not proliferate after in vitro stimulation with CD40L/IL21 

(Fig. 5d and Supplementary Fig. 3b) despite intact expression of IL21 receptor on patient 

B-cells (Supplementary Fig. 4a), nor after in vitro stimulation with anti-IgM/CpG or anti-

IgM/CpG/BAFF-Fc (Supplementary Fig. 3c and d). These data demonstrated the inability of 

NIKPro565Arg B-cells to respond to BCR, TLR9, IL21R and/or BAFFR stimulation. Only 

CD40L/IL4 stimulation, known to mediate survival and proliferation of primary B-cells25,26, 

could induce cell proliferation (Fig. 5d and Supplementary Fig. 3a), suggesting that intact 

NIK is required to relay signals essential for survival and proliferation of activated mature B-

cell populations.  

Given the partial phenotypic overlap of functional NIK deficiency and IL21 (receptor) 

deficiency27,28 (e.g., colitis, susceptibility to Cryptosporidium infection, 

hypogammaglobulinemia and decreased frequencies of class-switched B-cells, defective 

antigen-specific T-cell proliferation, impaired NK-cell cytotoxicity), we sought to exclude an 

involvement of NIK in IL21-mediated signaling in B-cells. Indeed, while classical signaling 

via STAT3 phosphorylation was readily observed after stimulating sorted B-cells with IL21, 

no activation of p100 processing could be detected (Supplementary Fig. 5).  

As NIK is an integral component of the non-canonical NF-NB pathway downstream of the 

BAFFR, which plays a key role in mature B-cell survival29, we investigated whether 

functional NIK deficiency resembles phenotypes found in BAFFR deficiency2,30. Similar to 

findings in Baffr-/- mice30, B-cells of both patients showed lower cell surface expression of 

CD21, involved in pro-survival signaling on B-cells31 (Fig. 5e). This observation prompted us 
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to investigate whether the NIKPro565Arg mutant affects the expression of anti-apoptotic genes 

BCL2, BCL2L1, MCL1 by qRT-PCR in sorted naïve mature CD19+IgD+CD27- B-cells. From 

the transcripts tested, BCL2 expression was markedly downregulated in patient naïve B-cells 

compared to heterozygous parent and healthy donor controls (Fig. 5f, Supplementary Fig. 

4b). To exclude that functional NIK deficiency ablated BAFFR expression, we analyzed 

surface BAFFR levels by flow cytometry on PBMCs stimulated in vitro with CD40L and IL4 

for 9 days. BAFFR expression on B-cells from P1 was comparable to B-cells from control 

parent or healthy donor (Supplementary Fig. 4c).  

BAFFR-deficient patients display a partial block in development beyond the transitional 

CD19+CD21low/intermediate B-cell stage2. Because patient peripheral B-cells had overall a 

CD19+CD21low/intermediate phenotype, we tested the expression of the alternative transitional B-

cell markers IgM, CD10, CD38 and CD5. Transitional B-cells (defined as CD19+IgMhiIgD+ 

and CD19+CD23-CD27-CD5+IgMhi, respectively) were increased, in particular the 

CD19+CD38+CD10- transitional T2 population, indicating a partial block in B-cell maturation 

(Supplementary Fig. 4d and e). Taken together, the NIKPro565Arg loss-of-function mutant 

causes a partial block of B-cell development between transitional and naïve mature B-cell 

stages accompanied by impaired survival of mature peripheral B-cells.  

 

Aberrant T-cell phenotype and antigen-specific proliferation 

Next, we assessed the effect of NIKPro565Arg on T-cells. Overall CD3+CD4+ helper T-cell and 

CD3+CD8+ cytotoxic T-cell subset distribution was unaffected (Supplementary Fig. 6a), T-

cell receptor VE repertoires were polyclonal (Supplementary Fig. 7), and regulatory T-cells 

were unaltered (Supplementary Fig. 6b). Upon stimulation of PBMCs with T-cell 

proliferation stimuli OKT3, PMA, SEA, SEB or PHA, normal proliferative responses were 

observed (Fig. 6a). In contrast, when the antigen-specific stimuli tetanus toxoid (TT) or 

purified protein derivatives (PPD) of M. tuberculosis were used, proliferative responses were 
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severely reduced (Fig. 6b) despite prior tetanus and BCG vaccination. These observations 

prompted us to assess the presence of naïve and memory T-cell subsets in both patients. The 

relative proportions of CD4+ T effector memory cells (TEM) (markers CD4+CD45RA-CCR7-

or CD4+CD45RA-CD27-) were comparable between patients and healthy controls and were 

within the normal age-matched range32 (Supplementary Fig. 6c and 6d; Supplementary 

Table 3). Relative numbers of CD8+ memory T-cells from both patients were also within the 

highly variable normal range32. However, P1 exhibited a remarkable expansion of CD8+ TEM 

cells and terminally differentiated effector memory T-cells (TEMRA, identified as 

CD8+CD45RA+CCR7 or CD8+CD45RA+CD27 ; Supplementary Fig. 6c and 6d), possibly 

attributable to the persistent cytomegalovirus (CMV) viremia in P1 (Supplementary Table 

2). Increased IL7R/CD127 expression on CD8+ T-cells identifies long-lived memory cells33,34. 

Similar to Nik-deficient mice35, we found dramatically reduced CD127 expression on CD8+ 

memory T-cells on CD8+ TCM and CD8+ TEM in both P1 and P2 (Fig. 6c), pointing towards 

impaired memory responses to viral infections observed in P1 (Fig. 6b and Supplementary 

Table 2).  

Interaction of inducible co-receptor ICOS with ICOS ligand (ICOSL) is important for the 

differentiation of follicular helper TFH cells and for memory responses of both T and B-cells36. 

TFH cells localize to GC reactions within secondary lymphoid organs where they interact with 

B-cells to aid antibody production and maturation37. TFH cell numbers are reduced in ICOS-

deficient CVID and in CD40L or CD40 deficiency37. Indeed we found decreased proportions 

of TFH cells (identified as CXCR5+CD45RA-) in both patients compared to an age-matched 

healthy donor (Fig. 6d) and to previously reported healthy donors38. As TFH cell development 

is dependent on ICOSL expression on B-cells controlled by non-canonical NF-NB signaling39, 

we hypothesized that NIKPro565Arg causes reduced ICOSL expression leading to impaired TFH 

generation. Thus, we stimulated PBMCs with CD40L for 36 hours and monitored ICOSL 

expression by flow cytometry. Patient, control parent and healthy donor B-cells responded to 
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CD40L stimulation by inducing CD69 expression, however, while control cells were able to 

upregulate ICOSL, the patient cells failed to do so (Fig. 6e). In summary, NIKPro565Arg patients 

exhibit defective differentiation into TFH and impaired function of memory T-cell subsets. 

 

Decreased numbers and functional impairment of NK-cells  

Consistently low NK-cell numbers in both patients (Supplementary Table 3) along with the 

susceptibility to CMV for which NK-cell-mediated defense is relevant, prompted a detailed 

phenotypic analysis of NK-cells. Both patients bearing the NIKPro565Arg mutant had low 

numbers of NK-cells in peripheral blood, particularly P1 (Fig. 7a). Despite their low 

frequency, NK-cells showed normal expression of the cell-surface markers perforin, CD16, 

CD69, CD57 and NKG2C, hallmarks of acquisition of cytotoxic function (Supplementary 

Fig. 8). Both CD56bright and CD56dim NK-cells, representing subsequent stages of NK-cell 

development, were present (Fig. 7a and Supplementary Fig. 8). In addition, patients 

expressed markers associated with pre-terminal NK-cell developmental stages, including 

CD117, CD27, CD11a, KIR2DL4 and CD94, at levels comparable to healthy donors 

(Supplementary Fig. 8). The notable exception was CD62L, which was expressed by a 

markedly lower proportion of NK-cells with NIKPro565Arg (Fig. 7b).  

To determine whether the NK-cells present were able to exert cytolytic function and cytokine 

secretion, we performed activation with PMA and ionomycin. Notably, production of IFNJ 

and TNFD were markedly reduced in patient NK-cells, in comparison to stimulated healthy 

donor cells (Fig. 7c). Although patient NK-cells expressed comparable levels of perforin 

compared to healthy donor cells (Supplementary Fig. 8), they degranulated at a significantly 

lower frequency as measured by the expression of CD107a (LAMP1) on the cell surface after 

stimulation (Fig. 7c).  

To further define the cytolytic potential of these cells, we evaluated key components of 

cytotoxicity by quantitative confocal microscopy. Patient-derived NK-cells failed to 
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accumulate F-actin at the immunological synapse following incubation with susceptible 

targets (Fig. 7d and e). In addition, lytic granules failed to polarize to the lytic synapse (Fig. 

7e). In concert with the flow cytometric analyses these data suggest a marked inability of 

NIKPro565Arg NK-cells to become activated and exert cytolytic function. 

 

DISCUSSION 

TNFD receptor family signaling is essential for B-cell immunity in humans as illustrated by 

deficiencies in CD40L, CD40 and BAFFR40. NIK is an integral component of the non-

canonical NF-NB pathway downstream of these receptors5.  

Studies in the mouse aly mutant8,9 and Nik knockout mice3 described B-cell deficiency due to 

disorganized lymph nodes, Peyer’s patches and splenic architecture, accompanied by B-cell 

lymphopenia and low serum Ig levels due to compromised CSR and SHM41. We here identify 

patients with biallelic mutation in NIK leading to loss-of-function of the kinase function of 

NIK. We show that human functional NIK deficiency recapitulates phenotypes described in 

the mouse studies including B-cell lymphopenia, impaired CSR and SHM, decreased MZ and 

memory B-cells and hypogammaglobulinemia. Although ethic considerations prevented us 

from obtaining patient biopsies to further investigate secondary lymphoid organ structures, 

the absence of lymph nodes on repeated clinical examinations suggests that secondary 

lymphoid organs may be disturbed upon loss-of-function of NIK, similar to the observations 

in mouse models3,8,41.  

To extend the murine studies on NIK function in B-cells, we investigated the survival 

properties of patient peripheral blood B-cells. In vitro stimulation of BAFFR together with 

BCR and TLR9 resulted in absence of B-cells, suggesting a profound survival defect. This is 

supported by earlier studies showing that Nik overexpression or expression of the Nik'T3 

mutant in mice (resistant to Traf3-mediated degradation) leads to increased survival of B-
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cells42. Here, we find significantly decreased expression of the anti-apoptotic gene BCL2 in 

peripheral NIKPro565Arg B-cells leading to reduced survival. This is most likely the result of 

impaired BAFF signaling, since NIK is an integral molecule downstream of BAFFR required 

for B-cell survival2,29,30. Recently, a common variant in BAFFR has been shown to modulate 

NF-NB signaling albeit without effects on survival and subset composition of B-cells43. 

Although we identified this variant in our patients, its presence could not explain the B-cell 

defects described in this study. BAFFR signaling also activates the expression of the B-cell 

maturation marker CD21 on transitional B-cells2,30,44. CD21-deficient mice display severely 

impaired GC B-cell development and T-cell-dependent B-cell responses45 due to reduced GC 

B-cell survival46. CD21 deficiency in humans leads to reduced class-switched memory B-cells 

and hypogammaglobulinemia47. Therefore, the reduced CD21 expression on peripheral 

patient B-cells we observed may provide an additional explanation for B-cell survival defects 

in NIKPro565Arg patients. 

Stimulation with CD40L and IL4, a cytokine with potent anti-apoptotic activity mediated by 

Stat6-dependent upregulation of Bcl-xL26 led to CSR with nearly normal frequency, but 

delayed kinetics, indicating that at least a proportion of patient B-cells was responsive to these 

stimuli, and that the CSR process itself is largely functional. Since CD40 stimulation can 

signal both via canonical and non-canonical NF-NB pathways leading to AID expression and 

IgJ germline transcription48, our findings indicate that CD40L–mediated, NIK-independent 

NF-NB signaling contributes to CSR. Delayed CSR kinetics might also be explained by an 

increased proportion of transitional B-cells in patient PBMCs, which reacted more slowly to 

the B-cell activation stimuli, similar to BAFF deficient B-cells2.  

As the clinical phentoype suggested a combined immunodeficiency, and because recent 

studies have focused on the role of NIK in T-cells35,49,50, we aimed at investigating T-cell 

functions and T-cell interplay with B-cells in patients carrying NIKPro565Arg. Previous studies 

indicate that NIK-dependent NF-κB signaling is required for ICOSL expression on activated 
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B-cells, directing TFH differentiation via interaction with ICOS39. TFH-cells in turn stimulate 

B-cell differentiation by expressing CD40 and IL2137. This intimate cell-cell communication 

leads to the formation of GCs, structures essential for generation of high-affinity antibody 

responses. Abrogated ICOSL upregulation on B-cells and reduced TFH-cells in patients likely 

contribute to impaired GC formation, however in situ analysis of GCs were precluded by 

ethical constraints.  

Another lymphocyte communication process dependent on CD40 signaling via CD4+ T-cell 

help is CD8+ T-cell memory maintenance. Subsequent stimulation of IL7R expression is 

characteristic and essential for CD8+ memory T-cell survival4. Therefore, lack of IL7R 

expression on both Nik-deficient mouse35 and human (this study) CD8+ memory T-cells may 

contribute to the inability of T-cells with NIKPro565Arg to respond to tetanus toxoid and 

tuberculin despite prior vaccination. Recently, data from ICOSL-deficient patients has 

implicated ICOSL costimulation in maintenance of memory populations51, possibly providing 

an additional explanation for memory defects in patients carrying NIKPro565Arg.  

Patients exhibiting defects in canonical NF-κB signaling such as NEMO52,53 or IKKE 

deficiency54 and INBD hypermorphism55 also show antibody deficiencies. Consistent with 

multiple roles of canonical NF-κB signaling, they show pleiotropic defects throughout the 

adaptive and innate immune system and developmental defects. Patients with heterozygous 

mutations in NFKB2/p100 have recently been described with B-cell deficiency and 

autoimmunity56. Although showing similar manifestations, functional NIK deficiency is more 

severe than the heterozygous NFKB2 mutation in humans (this study) and mice5. This may be 

due to the increased p100 levels in NIKPro565Arg B-LCL that we detected, potentially caused by 

compensatory increase of NIK-independent canonical NF-NB signaling, which can upregulate 

p100 expression19. In line with this, unprocessed p100 is known to specifically sequester and 

inhibit RelB5, leading to a severe signaling defect.  
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CD40-dependent IL12 secretion by monocytes is crucial in the defense against mycobacteria. 

The disseminated BCG infection observed in P1 illustrates mycobacterial susceptibility 

similar to NEMO57 and IKKE-deficient patients54. Since NIK can signal via both non-

canonical and canonical pathway, NF-NB response to mycobacteria may depend on NIK, 

suggesting that functional NIK deficiency causes defective CD40 signaling in monocytes as 

well.  

Recently, impaired NK-cell function has been recognized for several PIDs (reviewed in58) 

most often manifesting in susceptibility to infection by herpesviruses (e.g., CMV). NK-cells 

were persistently decreased in patients carrying NIKPro565Arg. Interestingly, CD62L expression, 

a marker linked to mature NK-cell subsets with stronger cytolytic functions59, was 

downregulated on patient NK-cells. Indeed, although they acquired appropriate 

developmental and maturity markers, including perforin, patient cells failed to become 

activated as shown by impaired cytokine secretion, degranulation and polarization of lytic 

granules towards targets. NIK has not been linked to NK-cell function so far. As canonical 

NF-NB signaling has been implicated in NK-cell activation60, these signals may depend on 

NIK and therefore mirror NK-cell phenotypes such as found in CD40L or NEMO 

deficiencies. 

Interestingly, despite the potential defects in secondary lymphoid organ organization 

discussed above, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT) improved the 

overall condition of patient P1, suggesting that functional NIK deficiency is amenable to 

aHSCT to at least partially correct the disease. The fatal outcome for P2 (who had received 

aHSCT without prior conditioning and succumbed shortly after a second aHSCT including 

conditioning) suggests that at least reduced-intensity conditioning is indicated for successful 

treatment using aHSCT. 

In sum, we identify functional NIK deficiency as a novel, pervasive combined primary 

immunodeficiency syndrome. Our data revealed an unexpectedly broad range of phenotypic 
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aberrations affecting B-, T- and NK-lineages and thus highlight essential roles for NIK and 

adequate control of non-canonical NF-NB signaling for generation and maintenance of the 

human immune system.  

 

METHODS 

Patient and Ethics 

This study has been approved by the ethics committee at the Medical University of Vienna, 

Austria. Biological material was obtained upon informed consent in accordance with the 

Declaration of Helsinki. Clinical data from the patients was provided in anonymized form by 

the responsible physician(s). The patients were evaluated, followed up and treated at the 

Department of Immunology at Ankara University in Turkey covered by the local ethics 

agreement. 

 

Homozygosity mapping 

Affymetrix 6.0 single nucleotide polymorphism (SNP)-based homozygosity mapping was 

performed in both patients and in both parents of P1 to map homozygous intervals common to 

both patients but not present in the parents. 

10 Pl of 50 ng per Pl DNA from the patients were used. The protocol was carried out 

according to the Affymetrix® Genome-Wide Human SNP Nsp/Sty 6.0 protocol. The results 

were analyzed using the Affymetrix® Genotyping ConsoleTM software and PLINK whole 

genome data analysis toolset (http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/) as previously 

described61. 

 

Exome sequencing  
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A multiplexed 50 bp paired-end-read exome sequencing (ES) was carried out for P1 on 

Illumina HiSeq2000 Sequencer running on HiSeq Control Software (HCS) 1.4.8, Real Time 

Analysis Software (RTA) 1.12.4.2. The sample preparation used 1Pg of genomic DNA 

fragmented using Illumina TruSeq DNA Sample Preparation Guide and the Illumina TruSeq 

Exome Enrichment Guide version 3. The DNA fragment clusters generated ran in a 

multiplexed pool with five other samples distributed on 3 lanes of the flow cell. 

The data analysis was carried out as previously described62 using BWA (Burrows-Wheeler 

Aligner) to align the reads to the human genome 19 (hg19). Insertion/deletion realignment 

was performed as well as GATK (Genome Analysis Toolkit) base quality score recalibration. 

For single nucleotide variant (SNV) and Insertion/Deletion calling, Unified Genotyper and 

GATK Variant quality score recalibration was performed. SNV and insertion/deletion lists 

were uploaded to SeattleSeq Annotation database. Known variants (present in 1000Genomes 

or dbSNP build 137, date of accession: 2 January 2012) were excluded and the lists were 

filtered for nonsense, missense and splice-site variants present within the homozygous regions 

detected in both patients and absent in the parents. Additionally, ENSEMBL, UCSC, NCBI 

and Exome Variant Server (EVS) public single nucleotide polymorphism databases (date of 

accession: 20 February 2012) were interrogated for presence of the variant.  

The validation and segregation of the variants found in the final hit-list from ES were 

performed using capillary sequencing on genomic DNA from both patients and family 

members as described below. 

 

Variant validation by capillary sequencing 

Primers for the variants detected with whole exome sequencing were designed using 

ExonPrimer software from the Helmholtz Center Munich 

(http://ihg.gsf.de/ihg/ExonPrimer.html) and PrimerZ63, respectively, and ordered from Sigma 
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Aldrich, Austria. PCR amplification of the detected variants was performed using Expand 

High Fidelity PCR System (Roche, Basel, Switzerland). 

Capillary sequencing of amplicons was performed on the Applied Biosystems 3130xl Genetic 

Analyzer capillary sequencer running 3130xl Genetic Analyzer Data Collection Software 

v3.0, using Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Germany). 

Sequence Analysis Software Version 5.2 was used for analysis of the sequences, and 

heterozygous signals with ambiguity code were indicated when 25% of the signal intensity 

was exceeded. Reads were aligned to reference sequences using the Sequencher software, 

version 4.10.1. 

 

In silico analyses and modeling of NIK protein structure 

The algorithms SIFT64, PolyPhen265 (website accessed 27 March 2012), and CUPSAT66 

(website accessed 9 December 2013) tools were used to predict the effect of the identified 

mutation on protein function. 

To obtain a hypothesis about the change in protein structure and dynamics of the NIK variant 

compared to the wild-type, molecular dynamics (MD) simulations of NIKwild-type and 

NIKPro565Arg were performed using the coarse-grained model FREADY67 implemented in 

MOIL68 molecular modeling package. We initiated the MD simulations from the crystal 

structure of NIK (PDB ID 4G3D, chain A14) and let it run for 50 nanoseconds at 300 K. In the 

MD simulations, residues farther than 9 Å from the mutated residue were fixed to the 

experimental structure. Protein structures were aligned and visualized using MacPyMol (The 

PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.3 Schrödinger, LLC) 

 

Flow cytometry-based immunophenotyping and cell sorting 

Immunophenotyping characterization was performed on a BD LSR Fortessa, BC FACS Canto 

or BD FACS Calibur. In brief, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from the 
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patients, parents and healthy donors were isolated using Ficoll density gradient centrifugation 

and either stored frozen in liquid nitrogen and thawn at a later timepoint or immediately 

stained for 20 minutes at 4°C with mouse anti-human antibodies using the following volumes 

for 1 million cells in 100Pl: 2�Pl CD3-APC-H7 (SK7), 3�Pl CD4-APC (RPA-T4), 5�Pl CD8-

V500 (RPA-T8), 5 Pl CD8-APC-H7 (SK1), 3 Pl CD21-PE (B-ly4), 10 Pl CD25-PE (M-

A251), 1�Pl CD27-BV421 (M-T271), 10 Pl CD27-FITC (L128), 2.5 Pl CCR7-PE-CF594 

(150503), 3 Pl IgD-FITC (IA6-2), 10 Pl CD86-FITC (2331, FUN-1), 5 Pl CD95-PECy7 

(DX2), 20 Pl IL21R-PE (17A12); (all from BD Biosciences), 3 Pl CD56-PE (N901), (all from 

Beckman-Coulter), 2 Pl CD3-BV711 (OKT3;), 1.5 Pl CD4-BV510 (OKT4), 0.2 Pl CD45RA-

BV605 (HI100), 5 Pl CD127-BV421 (A019D5); (all from BioLegend), 2 Pl CD3-APC (SK7), 

3 Pl CD4-PerCP-Cy5.5 (RPA-T4), 3 Pl CD19-PerCPCy5.5 (HIB19), 5 Pl CD69-APC 

(FN50), 3 Pl ICOSL-PE (B7-H2; clone MIH12), 2.5 Pl Foxp3-FITC (PCH101); (all from e-

Bioscience), and 10 Pl CXCR5-APC (51505; R&D systems). 

T and natural killer (NK)-cells were evaluated using around 1x106 PBMCs and the analysis of 

the B-lymphocyte compartment was performed using around 4x106 cells as previously 

described2,69,70. NK-cells were stained as described previously71. For intracellular staining, 

PBMCs were activated for 3 hours with 50 mg per ml ionomycin and 5 mg per ml phorbol 

myristate acetate in the presence of Brefeldin A and antibodies to CD107a and cell surface 

markers72. Cells were then fixed and permeabilized with Cytofix/Cytoperm solution (BD 

Biosciences).  

All analyses were performed using FlowJo X (TreeStar Inc.) and data was graphed with Prism 

6.0 (GraphPad Software).  

Flow cytometry-based sorting of peripheral B-cell populations stained with anti-CD19-PerCP-

Cy5.5, anti-CD27-BV421, anti-CD3-APC-H7 and anti-IgD-FITC as described above was 

performed on ultra-high-speed 6-way digital cell sorter from Beckmann Coulter.  
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Magnetic microbeads based sorting of peripheral B-cells was performed using anti-CD20 

paramagnetic labeling according to the manufacturer’s instructions (130-091-104, Miltenyi 

Biotec, Bergisch-Gladbach, Germany).  

 

Quantitative real-time PCR analysis 

Extraction of RNA from sorted B-cells was performed using RNeasy kit from Qiagen, first 

strand cDNA synthesis was done using Expand Reverse Transcriptase from Roche using both 

oligo-dT and random hexamer primers, and gene expression was analyzed by qPCR using 

Kappa Sybr Fast qPCR MasterMix ABI Bioprism from Kappa Biosystems on 7900HT Fast 

Real-Time PCR System from Applied Biosciences according to manufacturers’ instructions. 

Intron-spanning primers were used for the gene expression analysis. The primer sequences are 

as follows: BCL2-forward 5’ CCGGGAGATGTCGCCCCTGGTGGA 3’, BCL2-reverse 5’ 

AGGCCGCATGCTGGGGCCGTA 3’; MCL1-forward 5’ TCGTAAGGACAAAACGGGAC 

3’, MCL1-reverse 5’ ACCAGCTCCTACTCCAGCAA 3’; BCL2L1-forward 5’ 

GAATGACCACCTAGAGCCTTGG 3’, BCL2L1-reverse 5’ 

TGTTCCCATAGAGTTCCACAAAAG 3’; GAPDH-forward 5’ 

TGATGGCATGGACTGTGGTC 3’, GAPDH-reverse 5’ TTCACCACCATGGAGAAGGC 

3’. 

 

Cell culture and stimulation conditions 

Healthy donor, patient and family members PBMCs (isolation as above) and Epstein-Barr 

virus (EBV) transformed B-cell line were maintained in RPMI-1640 medium supplemented 

with 10% of inactivated fetal calf-serum (FCS, Life Technologies, Gibco), 50 units per ml 

penicillin, 50 µg per ml streptomycin and 292 µg per ml L-Glutamin (all from Gibco) at 37oC 

in a humidified atmosphere with 5% CO2. PBMC stimulation conditions and reagents were: 

trimeric human CD40L and human BAFF-Fc, both produced as described2 and human 
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recombinant IL21 (ebiosciences) used at 20ng per ml; B-LCL stimulation conditions were: 

hBAFF (R&D Systems; 2149-BF-010) used at 50ng per ml for 6 to 12 hours; and primary 

fibroblast stimulation conditions were: Lymphotoxin D1/E2 (R&D Systems, 678-LY-010) 

used at 50 ng per ml and 100ng per ml from 15 minutes to 4 hours; TNFD (14-8329-62; 

eBioscience) used at 20ng per ml from 15 minutes to 4 hours. 

Primary fibroblasts and HEK293 cells were cultured in glucose-rich DMEM (Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium, PAA), supplemented and cultured as above.  

B-cell activation assays were performed by stimulating PBMCs with CD40L and IL21 as 

described2 or using CD40L and IL4 (100 ng per ml, ImmunoTools) in Iscoves’s modified 

DMEM medium (IMDM, Invitrogen), supplemented with 10% heat-inactivated fetal calf 

serum (FCS, Biowest), 100 U per ml penicillin (Invitrogen), 100 μg per ml streptomycin 

(Invitrogen), 1 μg per ml insulin (Sigma-Aldrich), 1 μg per ml reduced glutathione (Sigma-

Aldrich), 2.5 μg per ml apo-transferrin (Sigma-Aldrich), 2 mM glutamine (Life Technologies, 

Gibco), and 1% nonessential amino acids (Gibco). Culture was started with equal number of 

cells and samples were analyzed at days 3, 6 and 9 by flow cytometry.  

 

Immunoblot analysis 

Protein was isolated using cell lysis buffer containing 20 mM Tris (pH7.5), 150 mM NaCl, 2 

mM EDTA, 1% TritonX-100 (pH7.1) and complete protease inhibitor cocktail (Sigma 

Aldrich). PVDF or nitrocellulose membranes were prepared according to standard methods. 

Primary antibodies used for immunoblot analysis of NF-NB pathways were: rabbit anti-human 

IKKD (#2682), phospho-IKKD/E (#2697), p100/p52 (#4882), NIK (#4994), RelB (clone 

C1E4), TRAF3 (#4729), p65 (clone D14E12), p105/p50 (#3035) and mouse anti-human INBD 

(clone L35A5), all purchased from Cell Signaling and used at 1:1000 dilution. For detection 

of tagged recombinant proteins, anti-human c-Myc (#551101, BD Biosciences) was used at 

1:1000 dilution and HRP coupled anti-HA (H6533, Sigma-Aldrich) was used at 1:3000 
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dilution. For loading controls, mouse anti-human GAPDH (clone 6C5; Santa Cruz 

Biotechnology) and anti-human RCC1 (clone E-6; Santa Cruz Biotechnology) were used at 

1:1000 dilution. Horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat anti-rabbit (Bio-rad) and goat 

anti-mouse (BD-Biosciences) secondary antibodies were used at 1:10000 or 1:50000 and 

detected using a chemiluminescent substrate (Amersham ECL Prime Western Blotting 

Detection Reagent, GE Life Sciences) together with Hyperfilm ECL (Fischer Scientific). 

 

Kinase assay 

HEK293 cells were transfected in 6-well-plates with NIK and/or IKKD tagged expression 

vectors generated by gateway recombination using the pTO (C-terminal Streptavidin-

Hemagglutinin tag) or pCS2 (N-terminal 6x myc tag) destination vectors73, lysed 24h post 

transfection in lysis buffer containing 20mM HEPES (ph7.9), 20% Glycerol, 50mM KCl, 

400mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 5mM E-glycerophosphate, 1mM PMSF, 5mg per ml 

Apronitin, 10mM NaF, 5mg per ml Leupeptin, 5mM Na3VO4, and subsequently subjected to 

SDS-PAGE and immunoblot analysis.  

 

Amplification and sequence analysis of IGH transcripts 

IgA and IgG transcripts were amplified from cDNA of thawed PBMCs using subgroup-

specific forward primers in the leader sequence of IGHV3 and IGHV4 in combination with a 

Cα or Cγ consensus reverse primer22,74. All PCR products were cloned into the pGEM-T easy 

vector (Promega) and prepared for sequencing on an ABIPRISM 3130XL (Applied 

Biosystems). Obtained sequences were analyzed with the IMGT database 

(http://www.imgt.org/) for IGHV, IGHD and IGHJ use, and mutation analysis75. 

 

T-cell Proliferation Analysis 

T-cell proliferation assays were carried out as described previously62,76. 
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T-cell CDR3 VE spectratyping 

TCR VE spectratyping was performed as previously described77 with minor modifications. 

The primers used were as before with the following exceptions: Primers for variable regions, 

BV02-ACATACGAGCAAGGCGTCGA, BV04-CATCAGCCGCCCAAACCTAA, BV07-

CAAGTCGCTTCTCACCTGAATGC, BV17-TGTGACATCGGCCCAAAAGAA, BV21-

GGAGTAGACTCCACTCTAAG, BV24-CCCAGTTTGGAAAGCCAGTGACCC; primers 

for constant regions (used for BV05, BV06BC, BV20), CEB1- 

CGGGCTGCTCCTTGAGGGGCTGCG; FAM-marked constant primer- 

ACACAGCGACCTCGGGTGGG.  

Sequences were acquired using an ABI 3130 Sequencer (ABI Applied Biosystems, Germany) 

and analyzed using GeneMapper software version 4.0. 

 

Immunostaining of Lymphotoxin-stimulated fibroblasts 

Fibroblasts of patient (P2) and healthy donor were stimulated with 100 ng per ml of 

lymphotoxin D1/E2 (R&D Systems, 678-LY-010) for 4 hours. After stimulation, cells were 

fixed with 4% formaldehyde in phosphate-buffered saline (PBS) for 30 min and then blocked 

and permeabilized with solution containing 10% FCS plus 0.1% Triton X-100. Cells were 

immunostained with DAPI and rabbit antibodies against NFκB2 (p100/p52) (Cell Signaling, 

#3017) and NFκB (p105/p50) (Cell Signaling, #3035) at a dilution of 1:100, respectively and 

afterwards with anti-rabbit Alexa Fluor 546 conjugated antibody at a dilution of 1:500 (Life 

Technologies, A10040). Images were acquired on a Leica AF6000 fluorescent microscope 

using Leica LASAF software for acquisition. Images were taken at 64x magnification. 

 

Reconstitution assay 
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cDNA encoding for wild-type human MAP3K14 was cloned into a bicistronic retroviral 

pMMP vector coexpressing MAP3K14 and enhanced GFP (eGFP) marker gene via IRES 

sequence. RD114-pseudotyped retroviral particles were generated by transfection into 

HEK293 cells using the calcium chloride transfection method (8 μg retroviral vector DNA, 12 

μg gag/pol DNA, 5 μg RD114 DNA) in the presence of 25 μM chloroquin (Sigma-Aldrich, 

C6628) for 12h. Supernatants containing viral particles were collected after 24h, 36h and 48h. 

Viral titration was performed on HT-1080 cells. Patient and normal donors fibroblast cells 

were transduced with retroviral particles in presence of 8 μg per ml polybrene (Santa Cruz, sc-

134220) for 12h. Transduction efficiency was determined by eGFP expression by FACS and 

was between 45% and 70%. After transduction, immunofluorescence studies were performed 

as above with additional staining against GFP used at a dilution of 1:100 (antibody sc-69779, 

Santa Cruz). Slides were visualized as above. Data was graphed using Prism 6.0 (GraphPad 

Software). 

 

Confocal microscopy of immunological synapses 

Cell conjugates were formed for the evaluation of the immunological synapse by confocal 

microscopy as previously described78. Following fixation and permeabilization, conjugates 

were incubated with anti-perforin Alexa Fluor 488 (Biolegend) at a dilution of 1:50 and 

Phalloidin Alexa Fluor 568 at a dilution of 1:100. Images were acquired on a Leica SP8 laser 

scanning confocal microscope. Excitation was by tunable white light laser and detection of 

emission by hybrid gallidium (HyD) detectors. Acquisition was controlled by Leica LASAF 

software and images were subsequently exported to Volocity software (PerkinElmer) for 

analysis. Data was graphed using Prism 6.0 (GraphPad Software).  
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Figure Legends  

 

Figure 1. Identification of MAP3K14/NIK mutation in patients with defective B-cells 

(a) Flow cytometry plots illustrating decreased CD19+ B-cells and decreased IgD-CD27+ 

class-switched memory B-cells in P1 and P2. Plots representative of three independent 

experiments. (b) SNP-array based homozygosity mapping revealed several homozygous 

candidate intervals between both patients and parents, including an interval on Chromosome 

17q21, described in the box. (c) Schematic of exome sequencing workflow. SNVs, single 

nucleotide variants; DIVs, deletions and insertions variants. (d) Capillary DNA sequencing of 

the regions adjacent to the nonsense mutation in MAP3K14 in P2 and core family members. 

Chromatograms shown for a healthy sister of P2, the mother of P2, and P2. The mutated 

residue is indicated by a grey box. (e) Schematic representation of the NIK protein domain 

structure. NRD - negative regulatory domain (blue), kinase domain (green), NCR - non-

catalytic region (grey)79. Red label indicates the amino acid change in P1 and P2. Black labels 

indicate the catalytic inactive mutant NIKLys429Arg/Lys430Arg and the murine aly/aly mutant 

(Gly860Arg). (f) Amino acid sequence conservation of the region adjacent to Pro565 across 

species as well as a panel of human serine/threonine kinases. Red arrow indicates Pro565 

mutated in P1 and P2; Thr559 printed in green. 

 

Figure 2. NIKPro565Arg is structurally altered and catalytically impaired 

(a) Structure prediction of NIKwild-type catalytic domain from coarse-grained molecular 

dynamics simulation. Pro565, Thr559, and Lys517 residues are displayed as sticks and 

transparent molecular spheres. Dashed line represents hydrogen bond between Lys517 and 

Thr559. (b) Structure prediction of NIKPro565Arg from coarse-grained molecular dynamics 

simulation. Arg565 residue is displayed as sticks and transparent molecular spheres (violet). 

(c) Molecular dynamics simulation of wild-type NIK and NIKPro565Arg. Profile of the angle of 
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Thr559-CA, Thr559-CM, and Lys517-CM. The angle of Thr559-CA, Thr559-CM, and 

Lys517-CM constantly approaches 150 degrees (close to the value observed in the NIKwildtype 

experimental X-ray structure), while it rapidly transitions to 90 degrees (hydrogen bonding 

unfavorable) in the simulation of NIKPro565Arg. CA - alpha carbon; CM - center of side chain 

mass. (d) Analysis of kinase activity of NIK variants expressed in HEK293 cells. HA-tagged 

NIK variants NIKwild-type, NIKPro565Arg and the catalytically inactive mutant 

NIKLys429Arg/Lys430Arg were transfected into HEK293 cells and levels of total and 

phosphorylated IKKD were detected by immunoblot. Anti-HA and anti-GAPDH blots were 

used as loading controls for NIK and total protein, respectively. Blots are representative of 

three independent experiments. All uncropped blots can be seen in Supplementary Fig. 9. 

 

Figure 3. Defective canonical and non-canonical NF-NB pathway function.  

(a) Immunoblot analysis of whole cell lysates of B-LCL stimulated with hBAFF. Healthy 

donor, P1 and P2 derived B-LCL were used. Blots were probed for non-canonical NF-NB 

pathway components NIK, IKKD, p100/p52 and sample processing control GAPDH. (b) 

Immunoblot analysis of nuclear extracts of B-LCL stimulated with hBAFF in healthy donor, 

P1 and P2 derived B-LCL. RCC1 was used as nuclear sample processing control. (a, b) Blots 

are representative of two independent experiments. All uncropped blots can be seen in 

Supplementary Fig. 9. (c) Immunoblot analysis of whole cell lysates of healthy donor- and 

P2-derived fibroblasts after TNFD stimulation. Blots were probed for canonical NF-NB 

pathway components IKKE, INBD, p105/p50 and GAPDH as loading control. (d) Immunoblot 

analysis of whole cell lysates of healthy donor- and P2-derived fibroblasts after LTE 

stimulation. Blots were probed for canonical NF-NB pathway components IKKE, INBD, 

p105/p50 and loading control GAPDH. (c, d) Blots represent one experiments. All uncropped 

blots can be seen in Supplementary Fig. 9. 
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Figure 4. Defective nuclear translocation of canonical and non-canonical NF-NB rescued 

by ectopic expression of NIKwild-type. 

(a, b) Immunofluorescence analysis of healthy donor and P2 fibroblasts stimulated with LTβ 

and stained with DAPI, (a) anti-p100/p52 and (b) anti-p105/p50 antibodies, respectively. 

White bar indicates 25 Pm. (c) Immunofluorescence analysis of P2 fibroblasts after retroviral 

transduction with MAP3K14 or empty vector, both coexpressing GFP. Cells were stained with 

DAPI, anti-GFP and anti-p100/p52 antibody. White bar indicates 25 Pm. (d) Quantification of 

reconstitution experiment in P2 fibroblasts shown in (c). GFP-positive cells (representing 

cells transduced with MAP3K14 or empty vector, respectively) were scored for p52 nuclear 

translocation events, indicated as mean percentage of total (±s.e.m.). 86 (MAP3K14) and 97 

(empty vector) cells were scored, respectively. (c, d) Images and quantification are 

representative of two independent experiments.�

 

Figure 5. Aberrant B-cell phenotype  

(a) Analysis of mutation frequency in percent mutated bases in rearranged variable regions of 

switched Ig heavy chains (IGHV) of IgG and IgA isotypes in healthy donors and patients. 

Analyzed sequences from both patients are represented combined. The number of sequences 

analyzed is indicated in brackets. (b) Flow cytometric analysis of the expression of activation 

markers CD86, CD95, CD25 and CD69 one day after in vitro stimulation with CD40L and 

IL4. Plots are representative of three independent experiments. (c) Flow cytometry analysis of 

the expression of class-switch markers IgG and IgA at day 6 and 9 after in vitro stimulation 

with CD40L and IL4. (d) In vitro proliferation of primary lymphocytes after stimulation with 

CD40L and IL12 or CD40 and IL4. The forward scatter gate indicates percentages of 

proliferating blasts after 9 days in cultures from parents or patient P1. (e) Flow cytometry 

analysis of the CD21 expression on CD19+ B-cells of a healthy donor (filled grey), P1 (grey 
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line) and P2 (black line). (d, e) Plots represent one experiment. (f) qRT-PCR analysis of 

BCL2 expression in sorted peripheral blood naïve B-cells. BCL2 transcript expression was 

normalized to GAPDH expression. Mean fold enrichment from one experiment is shown. 

Error bars denote ±s.d. from three technical replicates. 

 

Figure 6. Effects of NIKPro565Arg on T-cells  

(a) Proliferative response of T-cells determined by [3H]-thymidine incorporation assay after 

stimulation with various stimuli after 3 days (OKT3 – Anti-CD3 antibody (clone OKT3), 

PMA - Phorbol 12-myristate 13-acetate, SEA - Staphylococcal enterotoxin A, SEB - 

Staphylococcal Enterotoxin B, PHA – phytohaemagglutinin) and (b) after 7 days stimulation 

with specific antigens tetanus toxoid (TT) and purified protein derivatives of M. tuberculosis 

(PPD). Mean fold enrichment from one experiment is shown. Error bars denote ±s.d. from 

three technical replicates. (c) Flow cytometric analysis of the CD127 expression in healthy 

donor (red), P1 (orange) and P2 (blue) in Tnaive (CD8+CD45RA+CCR7+), TCM 

(CD8+CD45RA-CCR7+) and TEM (CD8+CD45RA-CCR7-) cell populations. (d) Flow 

cytometric analysis of the TFH cell subset in patient and age matched (9 yr) healthy donor. TFH 

cells defined as CD4+CXCR5+CD45RA-. (d, e) Plots represent one experiment. (e) Flow 

cytometry analysis of CD69 and ICOSL upregulation upon CD40 stimulation on peripheral 

B-cells. PBMCs from healthy donor, parent or P1 were kept unstimulated (grey) or in vitro 

stimulated for 36 h with CD40L (black line). Plots are representative of two independent 

experiments. 

 

Figure 7. Functional impairment of NIK-deficient NK-cells. 

(a) Flow cytometric analysis of NK-cells in patients and healthy donor. NK-cells defined as 

CD56+CD3-. (b) Histogram of expression of CD62L on NK-cells of patients and healthy 

donor (gated on CD56+CD3- cells). (c) Functional response to PMA and ionomycin of NK-
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cells from NIK-deficient patients and healthy donor. PBMCs from healthy donor (HD, left) or 

patient 1 (P1, right) were incubated with vehicle control (black) or PMA and ionomycin  

(white) then fixed, permeabilized and analyzed by flow cytometry for intracellular expression 

of IFNJ, TNFD and CD107a. (a-c) Data represent one experiment. (d) Immunofluorescence 

analysis of mature immunological synapse formation by NK-cells. Immunofluorescence 

detection of perforin (green) and phalloidin (red) in an NK-cell conjugate from Patient 1 (P1, 

top panel) or healthy donor (HD, bottom panel). K562 cells were used as target cells. DIC, 

Differential interference contrast. White bar indicates 5 Pm. Image is representative of one 

experiment. (e) Quantification of immunological synapse formation. n = 16 (healthy donor) 

and n = 27 (P1) for actin synapse quantification, n = 17 (healthy donor) and n = 23 (P1) for 

centrosome to synapse distance quantification; mean ±s.d. shown. Differences are significant 

as determined by student’s two-sided t-test (p = 0.0073 and p = 0.0190, respectively). 
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Supplementary Fig. 1. Genetic and clinical analysis of index patients. (a) Full pedigree of the index family showing five generations. 

Squares denote male family members, circles female family members, and slashes deceased family members. (b) Endoscopic pictures of 

gastrointestinal lesions in P2. Upper panels and lower left panel, aphthous lesions in stomach and duodenum (yellow arrowhead). Lower 

right panel, hemorrhagic lesions in antrum (red arrowhead). (c) Pedigree of the index families with chromatograms from capillary 

sequencing displaying the missense mutation detected in MAP3K14 (c. C1694G; p. Pro565Arg) in P1 and P2, demonstrating perfect 

segregation of the variant under the assumption of autosomal recessive inheritance. 
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Supplementary Fig. 2. Analysis of kinase activity of NIK variants expressed in HEK293 cells. MYC-tagged NIKwildtype, NIKPro565Arg or 

the catalytically inactive mutant NIKLys429Arg/Lys430Arg were transfected into HEK293 cells along with HA-tagged IKKα. Immunoblots were 

probed with anti-MYC (detecting MYC-NIK), anti-HA (detecting IKKα-HA), anti-IKKα, anti-phospho-IKKα and anti-GAPDH (loading 

control) antibodies, respectively. Grey bars represent recombinant NIK and IKKα constructs. All uncropped blots can be seen in 

Supplementary Fig. 9. 
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Supplementary Fig. 3. In vitro stimulation of peripheral blood mononuclear cells. (a) Flow cytometry analysis of primary 

lymphocytes after stimulation with CD40L and IL4. Upper panel: Percentage of DAPI- cells from parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days 

in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, gated on DAPI- cells. (b) Flow cytometry 

analysis of primary lymphocytes after stimulation with CD40L and IL21. Upper panel: Percentage of DAPI- cells from parents or patient P1 

after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, gated on DAPI- cells. (c) 

Flow cytometry analysis of primary lymphocytes after stimulation with anti-IgM and CpG. Upper panel: Percentage of DAPI- cells from 

parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, 

gated on DAPI- cells. (d) Flow cytometry analysis of primary lymphocytes after stimulation with anti-IgM, CpG and BAFF-Fc. Upper panel: 

Percentage of DAPI- cells from parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating 

percentages of proliferating blasts, gated on DAPI- cells. 
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Supplementary Fig. 4.  Extended B-cell immunophenotype. (a) Expression of IL21R in peripheral blood CD19+ cells of a healthy 

donor (HD), parents (II-4 and II-3) and patient (I-3) (b) Real-time qPCR analysis of MCL1 and BCL2L1 expression in sorted peripheral 

blood naïve B-cells. Transcript expression was normalized to GAPDH expression. Mean fold enrichment from one experiment is shown. 

Error bars denote ±s.d. from three technical replicates. (c) Two-dimensional analysis of BAFF-R and CD19 expression on primary 

lymphocytes after in vitro stimulation with CD40L and IL4 for 9 days. MFI – mean fluorescence intensity of BAFF-R expression on CD19+ 

B-cells. (d) Flow cytometric analysis of transitional B-cells gated on CD19+ cells. Relative percentages of transitional B-cell populations 

defined as total transitional B-cells (IgMhi IgDhi), T1 transitional B-cells (CD38+ CD10+), and T2 transitional B-cells (CD38+ CD10−) in 

peripheral blood of a healthy donor (HD), parent (II-4) and patients (I-2 and I-3) (e) Flow cytometric analysis of transitional B-cells gated 

on CD19+ cells, displaying decreased CD27+CD23- cells in P1 cells compared to a healthy donor and increase in transitional CD19+CD23-

CD27-CD5+IgMhi cells in the patient compared to controls.



 
 

    

217 

 

! 7 

pSTAT3

p100

p52

STAT3

GAPDH

100 kDa
70 kDa

55 kDa
45 kDa

100 kDa
70 kDa

35 kDa

B cells

Time (h) 0 0.5 6 12 6 12
IL21

0.5
BAFF/CD40L

100 kDa
70 kDa

 
Supplementary Fig. 5. Immunoblot analysis of IL21 stimulated B-cells. Immunoblot analysis of whole cell lysates from healthy donor 

B-cells sorted from PBMCs after stimulation with IL21 or BAFF and CD40L. Blots were probed for STAT3 and phospho-STAT3 as well as 

non-canonical NF-κB pathway component p100/p52 and GAPDH as loading control. All uncropped blots can be seen in Supplementary 

Fig. 9. 
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Supplementary Fig. 6. Extended T-cell immunophenotype. (a) T helper (CD3+CD4+) and T cytotoxic (CD3+CD8+) cell subsets shown 

for P1 and healthy donor (b) P1 and P2 Foxp3 expression (gated on CD3+ cells), indicating regulatory T-cells. (c) T-cell memory 

populations represented as Tnaive CD45RA+CD27+ and CD45RA+CD45RO-, TCM (T central memory) CD45RA-CD27+, TEM (T effector 

memory) CD45RA-CD27-, gated on T helper CD3+CD4+ cells (left) and T cytotoxic CD3+CD8+ cells (right). (d) P1, P2 and healthy donor 

T cell memory populations using the markers CD45RA and CCR7. Tnaive defined as CD45RA+CCR7+, TCM defined as CD45RA-CCR7+, 

TEM defined as CD45RA-CCR7-, gated on T helper CD3+CD4+ cells (upper) and T cytotoxic CD3+CD8+ cells (lower).  
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Supplementary Fig. 7. TCR Vβ spectratyping analysis. The analysis of P1 and P2 shows a normal, pseudo-Gaussian usage of the 

TCR Vβ repertoire comparable to a healthy control. Each Vβ gene segment analyzed is indicated below the respective histogram.  
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Supplementary Fig. 8. Extended NK immunophenotype. Plots of percentages of NK-cell subsets (all gated on CD3-CD56+ subsets) in 

both patients, P1 and P2 (filled squares), parent (half filled squares) and healthy donor control (triangles). NK-cell markers used were 

CD16, CD27, CD34, CD57, CD94, CD117, CD122, CD127, Perforin, CD8α, CD11a, CD69, KIR2DL4, NKG2C, NKG2D and NKp46 (all in 

normal range). 
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Supplementary Fig. 9. Uncropped immunoblots. Figures corresponding to the blots are indicated above each panel. Red boxes 

indicate the part of the blot used for cropped presentation. 
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Supplementary Tables 

 

Supplementary table 1. Evaluation of immunoglobulin levels in P1 and P2. Reference values of 

relative cell counts are given in brackets1.  

*Under IgG replacement 
?Possibly under IgG replacement 

Immunoglobulin 

levels  
Patient 1 (I-3) Patient 2 (I-2) 

Age 10m 7y 9y 1y3m 1y9m 2y5m 

IgG (mg/dL)  
120 

(300-1000)  

914* 

(600–1300)  

1200* 

(600–1300)  

714?  

(350–1000)  

1130* 

(350–1000)  

1300* 

(500-1300)  

IgM (mg/dL) 
72.8 

(30-100)  

205 

(40–160)  

20.4 

(40–160)  

46.9 

(40–140)  

23.8 

(40–140)  

20.4 

(40–180)  

IgA (mg/dL) 
13.5 

(30-140)  

24.9 

(60–220)  

<0.05 

(60–220)  

23.6 

(30–120)  

6.3 

(30–120)  

16.7 

(40–180)  
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 Patient 1 (I-3) Patient 2 (I-2) 

Age 7y 9y 1y3m 1y9m 2y5m 2y9m 3y 3y8m 

Cryptosporidium 
(stool) Pos. Pos. Neg. Neg. Neg. Neg. Pos. Neg. 

Giardia Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Rotavirus Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Adenovirus Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

CMV Pos. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Pos. Neg. 

HIV ND ND ND ND ND ND Neg. ND 

Anti HB ND ND Neg. ND ND ND ND ND 

Isohemagglutinin 
Anti B 

Blood 
group: AB ND ND ND ND 

Anti A: 
1/32+, 
Anti 

B:1/16+ 

ND ND 

Supplementary table 2. Infection occurrence in P1 and P2. CMV, Cytomegalovirus; HIV, Human 

immunodeficiency virus; Pos., Positive; Neg., Negative. 
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Lymphocytes  Patient 1 (I-3) Patient 2 (I-2) 

Age 7y 9y 1y3m 1y9m 2y5m 2y9m 3y 3y8m 

CD3+ T-
cells3 

103 
cells/µl  

10.6 
(1.0-4.9)  

 

6.7 
(1.0-4.9)  

 

4.4 
(1.3-6.5)  

 

3.6 
(1.3-6.5)  

 

6.9 
(1.9-3.6)  

 

4.7 
(1.9-3.6)  

 

6.8 
(1.9-3.6)  

 

4.5 
(1.9-3.6)  

 % of 
total 

93 
(57-81)  

89 
(57-81)  

93 
(51-77)  

80 
(51-77)  

91 
(55-79)  

95 
(55-79)  

96 
(55-79)  

94 
(55-79)  

Naive 
(CD45RA+) 

CD3+ T-
cells3 

103 
cells/µl  

8.55 
(1.0-6.7)  

 

5.47 
(1.0-6.7)  

 

4.32 
(1.8-4.2)  

 

4.00 
(1.8-4.2)  

 

6.84 
(0.8-4.4) 

 

4.95 
(0.8-4.4) 

 

6.10 
(0.8-4.4) 

 

3.02 
(0.8-4.4) 

 % of 
total 

75 
(61-87) 

72 
(61-87) 

90 
(82-94) 

87 
(82-94) 

90 
(72-97) 

99 
(72-97) 

86 
(72-97) 

63 
(72-97) 

Memory 
(CD45RO+) 

CD3+ T-
cells3  

103 
cells/µl  

2.96 
(0.5-2.0) 

 

2.20 
(0.5-2.0) 

 

0.480 
(0.4-3.3) 

 

0.644 
(0.4-3.3) 

 

0.760 
(0.4-1.6) 

 

1.35 
(0.4-1.6) 

 

0.994 
(0.4-1.6) 

 

1.48 
(0.4-1.6) 

 % of 
total 

26 
(22-53) 

29 
(22-53) 

10 
(9-45) 

14 
(9-45) 

10 
(16-38) 

27 
(16-38) 

14 
(16-38) 

31 
(16-38) 

CD3+  

HLA-DR+ 
T-cells2  

103 
cells/µl  

0.684 
(0.05-0.7) 

 

0.988 
(0.05-0.7) 

 

0.192 
(0.1-0.6) 

 

0.506 
(0.1-0.7) 

 

7.140 
(0.08-0.4) 

 

0.350 
(0.08-0.4) 

 

0.284 
(0.08-0.4) 

 

0.336 
(0.08-0.4) 

 % of 
total 

6 
(3-14) 

13 
(3-14) 

4 
(2-8) 

11 
(3-12) 

94 
(3-13) 

7 
(3-13) 

4 
(3-13) 

7 
(3-13) 

CD3+CD4+ 

T-cells3 

103 
cells/µl  

8.6 
(0.5-2.7) 

 

5.0 
(0.5-2.7) 

 

3.0 
(0.7-4.5) 

 

2.3 
(0.7-4.5) 

 

4.7 
(0.6-2.0) 

 

3.8 
(0.6-2.0)  

 

4.4 
(0.6-2.0)  

 

3.0 
(0.6-2.0) 

 % of 
total 

76 
(24-47) 

66 
(24-47) 

63 
(29-55) 

52 
(29-55)  

63 
(26-49) 

76 
(26-49) 

63 
(26-49) 

63 
(26-49) 

Naive 
(CD45RA+) 

CD4+ T-
cells3 

103 
cells/µl  

6.2 
(0.3-2.4) 

 

3.8 
(0.3-2.4) 

 

1.48 
(0.5-4.2) 

 

1.93 
(0.5-4.2) 

 

4.25 
(0.5-6.6) 

 

2.4 
(0.5-6.6) 

 

3.69 
(0.5-6.6) 

 

ND 

% of 
total 

55 
(17-40) 

50 
(17-40) 

55 
(19-49) 

42 
(19-49) 

56 
(20-41) 

48 
(20-41) 

52 
(20-41) ND 

Memory 
(CD45RO+) 

CD4+ T-
cells3 

103 
cells/µl  

2.7 
(0.2-1.0) 

 

1.2 
(0.2-1.0) 

 

0.568 
(0.2-1.4) 

 

0.552 
(0.2-1.4) 

 

0.76 
(0.2-0.8) 

 

1.3 
(0.2-0.8) 

 

0.923 
(0.2-0.8) 

 

ND 

% of 
total 

24 
(9-23) 

16 
(9-23) 

8 
(5-18) 

12 
(5-18)  

10 
(8-42) 

26 
(8-42) 

13 
(8-42) ND 

CD3+CD8+ 

T-cells3 

103 
cells/µl  

2.1 
(0.3-2.1) 

 

2.0 
(0.3-2.1) 

 

1.5 
(0.4-3.2) 

 

1.2 
(0.4-3.2) 

 

1.9 
(0.3-1.3) 

 

1.00 
(0.3-1.3) 

 

2.6 
(0.3-1.3) 

 

1.4 
(0.3-1.3) 

 % of 
total 

19 
(17-37) 

27 
(17-37) 

31 
(15-33) 

28 
(15-33) 

25 
(9-35) 

20 
(9-35) 

29 
(9-35) 

29 
(9-35) 

TCRγδ  

103 
cells/µl  

114 152 48 46 76 ND ND ND 

% of 
total 1 2 1 1 1 ND ND ND 

CD19+  
B-cells3 

103 
cells/µl  

0.342 
(0.2-2.2) 

 

0.228 
(0.2-2.2) 

 

0.096 
(0.5-3.6) 

 

0.322 
(0.5-3.6) 

 

0.228 
(0.3-1.2) 

 

0.100 
(0.3-1.2) 

 

0.099 
(0.3-1.2) 

 

0.01 
(0.3-1.2) 

 % of 
total 

3 
(10-27) 

3 
(10-27) 

2 
(17-41) 

7 
(17-41) 

1 
(11-31) 

2 
(11-31) 

1.4 
(11-31) 

0.2 
(11-31) 

CD20+  
B-cells3 

103 
cells/µl  

0.456 
(0.2-2.0) 

 

ND 
0.096 

(0.5-3.3) 
 

0.368 
(0.5-3.3) 

 

0.228 
(0.3-1.2) 

 

0.100 
(0.3-1.2) 

 

0.078 
(0.3-1.2) 

 

0.0048 
(0.3-1.2) 

% of 
total 

4 
(11-25) 

3 
(11-25) 

2 
(16-41) 

8 
(16-41) 

1 
(11-29) 

2 
(11-29) 

1.1 
(11-29) 

0.1 
(11-29) 

CD3-CD16+ 

CD56+ 
NK-cells3 

103 
cells/µl  

0.114 
(0.2-0.9) 

0.076 
(0.2-0.9) 

0.144 
(0.2-1.3) 

0.460 
(0.2-1.3) 

0.304 
(0.2-1.2) 

0.075 
(0.2-1.2) 

0.142 
(0.2-1.2) 

0.096 
(0.2-1.2) 

% of 
total 

1 
(8-28) 

1 
(8-28) 

3 
(4-15) 

10 
(4-15) 

4 
(5-28) 

1.5 
(5-28) 

2 
(5-28) 

2 
(5-28) 

  

Supplementary table 3. Evaluation of lymphocyte subpopulations. Age-matched reference values 

to absolute and relative cell counts are given in brackets2,3, specified in leftmost column. Values 

deviating from the reference ranges are printed in bold. 
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Chromosome Position Position Position 

15 44.38-44.59 rs17583428 rs12594645 

15 72.45-73.12 rs2959944 rs2053854 

17 43.05-43.38 rs17547180 rs17686001 

17 43.83-44.85 rs6503447 rs199515 

17 46.58-47.19 rs4793882 rs11653468 

17 50.01-51.77 rs203090 rs9899373 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homozygous intervals detected in P1  Homozygous intervals detected in P2  
Chromosome Position  Chromosome Position 

1 2.4 - 3.81  1 109.82 - 111.63 

2 161.61 - 162.67  1 113.09 - 114.81 

2 203.47 - 204.48  1 117.55 - 118.87 

3 119.89 - 121.63  1 120.05 - 121.29 

3 137 - 138.7  1 149.89 - 151.67 

3 138.91 - 139.98  2 131.11 - 132.16 

3 144.15 - 146.52  4 0.05 - 1.25 

3 175.46 - 176.7  5 133.08 - 134.63 

3 191.82 - 193.06  5 136.44 - 140.09 

3 194.56 - 195.67  5 140.44 - 141.45 

4 32.79 - 34.35  5 143.34 - 145.78 

4 93.15 - 94.57  5 158.68 - 160.07 

4 96.53 - 97.69  7 26.16 - 28.05 

4 98.96 - 100.64  8 99.38 - 100.59 

4 103.96 - 109.08  8 144.6 - 145.76 

4 111.26 - 112.76  9 134.09 - 135.42 

4 114.8 - 116.09  9 138.32 - 139.51 

4 116.91 - 118.64  10 35.22 - 36.33 

4 177.98 - 179.36  10 112.61 - 113.63 

4 180.55 - 182.06  10 117.49 - 119.04 

5 36.36 - 37.41  12 56.12 - 57.98 

5 38.76 - 39.84  15 43.53 - 44.59 

5 40.95 - 42.07  15 63.71 - 66.25 

5 42.78 - 44.98  15 72.46 - 74.15 

5 49.56 - 52.1  15 74.17 - 76.49 

5 53.84 - 56.01  15 76.67 - 77.81 

5 56.04 - 57.64  15 79.97 - 81.08 

5 58.18 - 59.39  15 81.82 - 83.25 

5 60.53 - 62.07  15 87.64 - 88.69 



 
 

    

226 

 

! 16 

Table continued 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplementary table 4. Homozygosity mapping of both patients showing homozygous intervals 

(analysed by PLINK algorithm4 version 1.07). Upper part: Intersection of homozygous intervals 

shared by both patients P1 and P2. The interval containing MAP3K14 is highlighted in dark grey. 

Lower part: Full list of homozygous intervals in both patients. 

Chromosome Position  Chromosome Position 

5 58.18 - 59.39  15 89.72 - 90.89 

5 60.53 - 62.07  16 47 - 48.23 

5 70.67 - 71.76  16 67.08 - 68.43 

5 71.92 - 73.52  17 37.04 - 38.1 

6 95.33 - 96.38  17 39.3 - 41.94 

6 98.75 - 100.29  17 42.05 - 43.39 

6 100.29 - 101.69  17 43.83 - 47.19 

6 102.79 - 104.15  17 50.01 - 51.78 

7 102.1 - 103.22  17 55.9 - 57.47 

7 118.51 - 120.2  17 71.43 - 72.48 

11 58.04 - 59.06  23 51.29 - 53.03 

11 59.53 - 61.71  23 55.62 - 58.23 

11 101.35 - 102.36  23 71.56 - 73.47 

13 91.01 - 92.63  23 73.86 - 75.31 

13 93.43 - 94.78  23 80.17 - 81.37 

14 66.46 - 67.92  23 105.3 - 106.92 

15 20.07 - 23.04  23 107.49 - 108.63 

15 44.38 - 45.38  23 109.4 - 111.32 

15 72.04 - 73.12    

17 43.05 - 44.86    

17 46.59 - 48.29    

17 49.51 - 52.77    

23 53.92 - 54.99    

23 63.19 - 65.38    

23 73.76 - 75.3    

23 107.3 - 108.68    

23 126.32 - 128.1    
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Amino Acid Mutations 

Amino acid 
Overall 

stability 
Torsion 

Predicted ΔΔG 

(kcal/mol) 

GLY Stabilising Unfavourable 0.65 

ALA Stabilising Favourable 2.59 

VAL Stabilising Unfavourable 2.59 

LEU Stabilising Favourable 3.84 

ILE Stabilising Unfavourable 3.01 

MET Stabilising Favourable 3.44 

TRP Stabilising Unfavourable 1.53 

SER Stabilising Unfavourable 0.29 

THR Destabilising Unfavourable 0.42 

PHE Stabilising Unfavourable 3.94 

GLN Destabilising Favourable 0.46 

LYS Destabilising Favourable 4.59 

TYR Stabilising Unfavourable 1.16 

ASN Destabilising Unfavourable 0.94 

CYS Stabilising Unfavourable 1.86 

GLU Destabilising Favourable 0.56 

ASP Destabilising Unfavourable 2.08 

ARG Destabilising Favourable 2.07 

HIS Destabilising Unfavourable 2.88 

 

Supplementary table 5. NIKPro565Arg protein stability prediction calculated by the CUPSAT 

tool. This tool predicts change in the folding stability upon an amino acid point mutation in a protein 

of known structure5. Algorithm was run on http://cupsat.tubs.de/jsp/nmrpredict.jsp. using pdb protein 

entry 4G3D.PDB (NIK catalytic domain). Proline 565 to Arginine mutation prediction marked in 

dark grey. 
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Supplementary Note: Patient Case Reports 

Patient 1 (P1) is a 9-year-old girl born to consanguineous healthy parents (Supplementary Fig. 1a). 

The patient had a younger brother who died at the age of 2 years from suspected combined 

immunodeficiency. Decreased IgG (pre-intravenous immunoglobulin (Ig) substitution treatment) and 

IgA levels as well as elevated levels of IgM were identified on a single occasion (Supplementary 

Table 1). Cytomegalovirus (CMV) detected by PCR and Cryptosporidium present in the stool 

(Supplementary Table 2) were reminiscent of a class switch recombination defect, however no 

mutations in CD40, CD40L or IL21R were found. Despite supportive treatment including regular 

intravenous Ig substitution treatment and ganciclovir, she continued to suffer from repeated episodes 

of viral and bacterial infections as well as from an episode of granulomatous hepatitis and 

tuberculosis osteomyelitis due to dissemination after Bacillus Calmette Guérin (BCG) vaccination. 

An allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) after reduced toxicity conditioning 

was performed at 9 years of age. She remains clinically well. (A. Ikincioğulları and A. Küpesiz, 

unpublished).  

Patient 2 (P2) is a first-degree cousin of P1 also born to consanguineous healthy parents 

(Supplementary Fig. 1a). She presented with recurrent lower respiratory tract infections, oral and 

oesophageal candidiasis and severe chronic diarrhea resistant to budesonide-mesalasine 

(Supplementary Fig. 1b). She was tested positive for Cryptosporidium on one occasion 

(Supplementary Table 2), later on she also developed cholestasis with deterioration of liver 

function. Her mother was HLA-identical and used as a donor for an allogeneic HSCT performed 

without conditioning at the age of 3. As no engraftment was observed after 50 days, a second 

transplant from the same donor was performed, However, the patient deceased on day 6 following 

the second HSCT due to rapidly accelerated septic shock and multi-organ failure (A. Ikincioğulları 

and A. Küpesiz, unpublished). 
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