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RESUMO 

Ribeiro LMA. Imunorregulação central e periférica em pacientes com 

Síndrome de Down e autoimunidade.   [Tese] São Paulo: Faculdade de 

Medicina , Universidade de São Paulo; 2011. 

Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma doença genética de alta 

prevalência, com várias alterações imunológicas decorrentes da disfunção 

tímica associada à doença. Neste estudo, avaliou-se a associação entre 

presença de autoimunidade e disfunção do timo em pacientes com SD. 

Métodos: Foram avaliados 22 pacientes com SD (11 com autoimunidade e 

11 sem), que preenchiam os critérios de inclusão: diagnóstico clinico e 

genético, idade > a 10 anos e sem uso de drogas imunossupressoras. Estes 

pacientes foram comparados a um grupo controle formado por adolescentes 

saudáveis (n=11) e outro de pacientes com doenças autoimunes, 

caracterizados por manifestações clínicas e presença de autoanticorpos 

(n=11). Todos os grupos foram pareados por idade e sexo. Os parâmetros 

laboratoriais avaliados foram: número de leucócitos, linfócitos CD3+, CD4+, 

CD8+, CD19+, CD21+, CD4+CD28null ,  células T reguladoras  

(CD4+CD25+Foxp3+), linfócitos T ‘naive’ (CD4+CD45RA+CD62L+) e  linfócitos 

T de memória (CD4+CD45RO+CD62L- ) e célula NK (CD3-CD16+, CD56+)  

por citometria de fluxo, Foi também avaliada a concentração de sjTREC (T 

receptor excision circles) em sangue total por qRT-PCR .Resultados: Nos 

pacientes com SD, observou-se redução das concentrações séricas de 

sjTREC, do número de linfócitos B e aumento do número de células 

CD4+CD28null. Na análise concomitante entre os grupos formados (SD com e 

sem autoimunidade, controle e autoimunidade sem SD), após correção de 

Bonferroni, observou-se que o grupo SD com autoimunidade apresentou 

redução de linfócitos T CD4, linfócitos ‘naive’ e linfócitos B. Quando 

comparados os grupos SD com e sem autoimunidade observou-se redução 

significativa das concentrações de TREC no primeiro grupo. Não houve 

alterações das Células NK. Em valores percentuais, os pacientes com SD e 

autoimunidade apresentaram elevação da subpopulação de células T 

reguladoras. Conclusões: Este estudo mostra que pacientes com SD 



apresentam disfunção tímica quando avaliados pela quantificação de 

concentrações de TREC, sendo esta última mais expressiva nos pacientes 

com SD e autoimunidade. A redução dos linfócitos T naive associada a 

número normal de linfócitos T de memória sugere disfunção tímica primária, 

não compatível com processo de senescência. A observação do aumento do 

número de linfócitos CD4+CD28null poderia ser consequência de múltiplos 

estímulos celulares provavelmente em consequência da linfopenia 

observada. A elevação de células Treg em pacientes com SD e 

autoimunidade poderia ser decorrente de alterações funcionais destas 

células bem como de alterações nos processos de homeostase. 



SUMMARY 

Ribeiro LMA. Central and peripheral immunoregulation in patients with 

Down syndrome and autoimmunity.  [Thesis] São Paulo: Faculty of 

Medicine – Universidade de São Paulo, 2011 

Introduction: Down syndrome (DS) is a genetic disease of high prevalence, 

with many immunological alterations as a consequence of thymic disfunction 

associated to this disease. In this study, it was evaluated the association 

between the presence of thymic  disfunction and autoimmunity in patients 

with DS. Methods: It was evaluated 22 patients with DS (11 with and 11 

without autoimmunity) who fulfilled the inclusion criteria: clinical and genetic 

diagnosis, and age >10 years and no use of immunosuppressive drugs. 

These patients were compared to a control group composed by health 

adolescents (n=11) and patients with autoimmune diseases, characterized by 

clinical manifestations and autoantibodies (n=11). All groups were matched 

for age and sex. The laboratory parameters evaluated were: number of 

leukocytes, CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD4+CD28null lymphocytes, 

regulatory T cells (CD4+CD25+Foxp3+), naive T lymphocytes  

(CD4+CD45RA+CD62L+), memory T lymphocytes (CD4+CD45RO+CD62L-) 

and NK cells (CD3-CD16+CD56+).   The subpopulations of lymphocytes were 

determined by flow cytometry.  It was also evaluated whole blood sjTREC (T 

receptor excision circles) concentrations by PCR. Results: In DS patients, 

there was reduction of sjTREC concentration, B lymphocytes number and 

increase of CD4+CD28null cells number. When compared all the groups 

formed (SD with and without autoimmunity, autoimmunity without SD and 

control group), after Bonferroni correction, the SD group with autoimmunity 

showed a reduction of T CD4+lymphocytes, naïve cells and B lymphocytes. 

When SD with and without autoimmunity groups were compared it was 

observed significant reduction in the TREC concentrations in the first group. 

There were no changes in NK cells. Patients with DS and autoimmune 

diseases had huge percentages of T reg cells comparing different groups. 

Conclusions: This study showed that DS patients presented thymic 

disfunction by reduced levels of whole blood sjTREC, and this condition is 



more expressive to patients with DS and autoimmune disease associated. 

The reduction of TCD4+ naïve cells with normal TCD4+ memory cells is 

suggestive of primary thymic disfunction against a senescent process. The 

elevated number of CD4+CD28null in DS patients probably was a 

consequence of reduced T cell numbers. The elevation of Treg cells remains 

unclear, and coud be a result of ineffective cells or deregulation of Thymus 

dependent immunity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome de Down (SD) enquanto conjunto de sinais e sintomas foi 

inicialmente descrita por John Langdon Down, em 1866, em sua monografia: 

“Observations on an ethnic classification of idiots”, onde assim caracterizava 

os pacientes com SD: “os cabelos são escassos, a face é plana e longa, e 

destituída de proeminências. As bochechas são arredondadas, estendendo-

se lateralmente. Os olhos são oblíquos e os cantos internos com maior 

distância entre eles que o habitual. A fissura palpebral é muito estreita. A 

fronte é enrugada transversalmente aos elevadores da pálpebra, que 

derivam do músculo occipitofrontal na abertura dos olhos. Os lábios são 

largos e grossos, com fissuras transversas. A língua é longa, grossa e muito 

áspera. O nariz é pequeno. A pele tem uma coloração levemente amarelada 

e encardida, e é deficiente em elasticidade, dando a aparência de ser muito 

grande para o corpo“. Este autor denominou essa síndrome de mongolismo 

à semelhança da inclinação da fenda ocular dos mongóis e acreditava que a 

SD seria resultado de infecção congênita pela tuberculose, levando à 

degeneração das características do indivíduo 1. 

Somente em 1959, Jerôme Lejeune demonstrou que o então 

denominado mongolismo era determinado pela trissomia do cromossomo 

212. Posteriormente a Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu que o 

termo mongol fosse abolido e assim o epônimo Síndrome de Down vem 

sendo usado para definir a patologia. 

 Desde John L. Down, muitos estudos vêm sendo realizados sobre a 

síndrome, em seus aspectos genéticos, clínicos e imunológicos, entre 

outros. A SD constitui-se na primeira causa de retardo mental entre as 

síndromes genéticas, e é a doença cromossômica com maior número de 

estudos realizados 3. 

 Fenotipicamente, o diagnóstico pode ser realizado no período 

neonatal, baseado em características como as descritas por Hall 4: 

 Face achatada---------------------------------------------- 90% 
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 Hiporreflexia do Moro------------------------------------- 85% 

 Hipotonia------------------------------------------------------ 80% 

 Hiperflexibilidade articular--------------------------------- 80% 

 Prega cutânea em região cervical posterior----------- 80% 

 Fenda palpebral oblíqua------------------------------------ 80% 

 Displasia da pelve-------------------------------------------- 70% 

 Anormalidades em pavilhão auricular------------------- 60% 

 Displasia da falange média do 5o dedo----------------- 60% 

 Prega única palmar------------------------------------------ 45%  

 Outras características clínicas associadas à síndrome de Down são: 

pele xerótica, alopecia areata, malformações do tubo digestivo, alterações 

da articulação atlanto-axial, baixa estatura e cardiopatias. O diagnóstico é 

feito baseado nos dados clínicos e pelo cariótipo 3.  

 A descoberta de uma etiologia genética para a síndrome de Down 

abriu caminho para os estudos a princípio cromossômicos e atualmente 

gênicos e moleculares. A trissomia do cromossomo 21 em 95% dos casos é 

simples (convencional), por erro de disjunção durante a meiose na formação 

dos gametas. Em 5 a 20% desses casos o erro disjuncional é paterno, 

porém grande parte dos estudos tem número pequeno de casos, muitas 

vezes com viés de seleção da população. O mosaico corresponde a 2% do 

total de casos, e 3% são relacionados à translocação parcial ou total do 

cromossomo 21, sendo mais comuns a translocação para os cromossomos 

14 e o próprio 21. O diagnóstico da alteração genética é importante para o 

aconselhamento genético, determinando assim o risco de recorrência, que é 

em torno de 1% para as trissomias convencionais (5 vezes mais freqüente 

que na população geral), elevando-se no caso de translocação 5,6,7.  

 A incidência da SD varia diretamente com a idade materna: de 15 a 

29 anos, 1 em cada 1500 nascidos vivos; de 30 a 34 anos, 1 em 800; de 35 

a 39 anos, 1 em 270; de 40 a 44 anos, 1 em 100; e acima de 45 anos, 1 em 

50 5. 

 O mecanismo pelo qual a trissomia leva às alterações 

morfofisiológicas da SD permanece obscuro, havendo algumas teorias. De 
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acordo com Epstein, a aneuploidia predisporia à expressão elevada em até 

50% dos produtos gênicos do cromossomo excedente, e assim o 

conhecimento e mapeamento desses genes possibilitariam a previsão das 

alterações na criança acometida 8. 

 Para alguns genes, entretanto, a trissomia pode levar à inibição de 

expressão. Lima et al 9, avaliando o transcriptoma de timos de pacientes 

com SD observaram redução da expressão de 407 genes, em sua maioria 

relacionados a divisão celular, processamento e apresentação de antígenos, 

diferenciação e seleção intratímica de células T.  

 Embora a maioria dos indivíduos portadores da SD tenha trissomia 

completa, parte deles apresenta trissomia parcial do cromossomo com um 

subgrupo de alterações fenotípicas, o que levou ao conceito de “região 

crítica”, ou seja, um segmento cromossômico responsável por um subgrupo 

definido de alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem em todos os 

acometidos. Epstein e Koremberg definiram os seguimentos 21q22.1, 

21q22,2 e 21q22.3 como responsáveis  pelas alterações de fácies, 

anomalias de mão, retardo mental e cardiopatia, sendo os seguimentos q11, 

q21 e q22.2 implicados no retardo mental 8,10. No seguimento 21q22.3 

também está localizado o gene AIRE, gene regulador de autoimunidade, 

cuja expressão encontra-se diminuída nas células tímicas de pacientes com 

SD 9. Entretanto, como alerta Epstein, não se deve reduzir as alterações a 

essas regiões, pois indivíduos com cromossomopatias diferentes 

apresentam sinais comuns, como o retardo mental e deficiência de 

crescimento, e pacientes com mesmas alterações genéticas e citogenéticas 

têm expressões fenotípicas diferentes 8.  

 Recentemente, o cromossomo 21 foi mapeado, revelando um total de 

225 genes, sendo 127 genes conhecidos, 98 genes ainda não relacionados 

a síndromes clínicas e 59 pseudogenes 11. Alguns genes vêm sendo 

estudados extensivamente, como o da proteína precursora do amilóide 

(APP), e o gene da Doença de Alzheimer familiar, implicados na 

fisiopatologia desta neuropatia, bem como na progressão do retardo mental 

da SD.  
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A expectativa de vida dos pacientes com SD encontra-se atualmente 

por volta dos 60 anos de idade nos países desenvolvidos, provavelmente em 

decorrência da melhoria dos cuidados de saúde, tais como o controle das 

doenças infecciosas, a correção cirúrgica precoce das cardiopatias e o 

diagnóstico precoce das doenças endocrinológicas, autoimunes e 

neoplásicas 12,13.  

As manifestações clínicas descritas em pacientes com SD são 

semelhantes àquelas que ocorrem no envelhecimento, tais como o aumento 

da susceptibilidade às infecções bacterianas e virais, maior prevalência de 

doenças autoimunes e de doenças neoplásicas e evolução precoce para 

demência após os 40 anos de idade, sendo a SD considerada por muito 

tempo como doença progeróide 13,14,15,16,17.  

 

1.1 Autoimunidade e Síndrome de Down 

Entre as doenças autoimunes associadas à SD destacam-se o 

hipotireoidismo, doença celíaca, diabetes, disfunção adrenal, anemia 

perniciosa, vitiligo, alopecia e hepatite crônica ativa, entre outros 18-32.  

Goldacre et al.25, em estudo de coorte realizado na Inglaterra de 1963 

a 1999, compararam os riscos de doenças autoimunes em 1453 pacientes 

com SD versus 460.000 indivíduos sem SD e observaram riscos elevados 

para doença celíaca (4,7x), hipotireoidismo adquirido (9,4x) e diabetes 

mellitus (2,8x) nos portadores da SD em relação à população sem a 

síndrome. É importante ressaltar que 52% dos pacientes com SD tinham 

menos de cinco anos e 67% menos de 20 anos 25.  

As alterações tireoidianas constituem a principal manifestação 

autoimune na SD, com prevalência de hipotireoidismo de 28 a 64% 18-24. A 

prevalência de hipotireoidismo congênito é maior nos pacientes com SD, 

bem como de alterações tireoidianas transitórias no período neonatal 20,23. 

Além de tireoidite autoimune sintomática, o hipotireoidismo subclínico 

também é prevalente em pacientes com SD, com presença de 

autoanticorpos em até 1/3 dos casos 19. A idade de diagnóstico é precoce, 

por volta dos 10 anos de idade, com aumento da disfunção tireoidiana na 
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adolescência e na vida adulta 19,22,26. Em relação à evolução do 

hipotireoidismo subclínico, Rubello et al 27 verificaram prevalência de 32,5% 

de hipotireoidismo subclínico em 344 casos, com presença de 

autoanticorpos em 18% deles. Nos pacientes com elevação do TSH e 

presença de autoanticorpos houve evolução para hipo/hipertireoidismo 

evidente, enquanto nos indivíduos com ausência de autoanticorpos houve 

normalização espontânea e progressiva do TSH 27. Zori et al. também 

observaram incidência elevada de hipotireoidismo em pacientes com SD e 

idade acima de 10 anos, sendo que a maior prevalência da positividade para 

auto-anticorpos (28%) ocorreu nessa faixa etária 26. 

Van Trostenburg e cols, em estudo observacional populacional de 

crianças com SD nascidas entre 1996 e 1997, encontraram 3,5% de 

crianças com triagem neonatal alterada para hipotireoidismo, comparadas 

com 0,5% da população controle. Destes pacientes, um quinto evoluiu 

confirmando o diagnóstico 23. 

Clinicamente o diagnóstico de hipotireoidismo em pacientes com SD é 

difícil, pois os principais sinais da doença fazem parte também do conjunto 

de alterações da própria síndrome, como por exemplo, o atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, retardo de crescimento, hérnia umbilical, 

constipação, pele seca e áspera, hipotonia e hiporreflexia. Na grande 

maioria dos casos o diagnóstico é laboratorial, fazendo-se necessária a 

avaliação periódica da função tireoideana.  

  A doença celíaca (DC) acomete cerca de 1 indivíduo a cada 

2000 pessoas na população geral e até 1:333 na população suíça. A 

prevalência de DC em portadores de SD varia de 5 a 15%, conforme 

estudos europeus e americanos 28-31.   

Alguns autores descrevem a presença de associação de várias 

doenças autoimunes em um subgrupo de pacientes com SD ou mesmo 

maior agressividade dessas doenças, relacionando-as a presença de HLA 

específicos 32-35. Kinik et al. relataram o caso de um adolescente com DC, 

tireoidite de Hashimoto e diabetes mellitus associados à SD, cuja análise do 

perfil do HLA classe II demonstrou positividade para DRB107, DRB10301, 
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DRB3, DRB401 e DQB102 35. Griffin e cols evidenciaram alta prevalência 

de doenças da tireóide em pacientes com SD e diabetes mellitus insulino-

dependente, sendo a diabetes de início precoce, o que poderia corresponder 

a um subgrupo dentro dos portadores de SD com risco elevado de doença 

autoimune mais agressiva 34.  

 

 

1.2 Alterações imunológicas na SD 

 

Alterações imunológicas são frequentemente encontradas em 

pacientes com SD, sendo por muito tempo associadas às infecções 

recorrentes, antigenemia positiva para hepatite B e/ou deficiência de zinco.  

Durante a década de 80 estas alterações foram descritas como um 

modelo de senescência precoce do sistema imune, conceito este que 

permaneceu por décadas36-43. Estudos recentes têm refutado essa hipótese 

atribuindo às alterações tímicas morfofuncionais a causa destes achados. 

Algumas características imunológicas que diferem daquelas relacionadas à 

senescência têm sido descritas em SD, diminuindo a probabilidade das 

alterações da SD estarem relacionadas unicamente a essa teoria. Entre elas 

observamos as alterações da expansão de células T CD4+ “naive” dos 

primeiros anos de vida, a manutenção das células de memória em níveis 

normais mesmo em faixas etárias elevadas, as disfunções de interações 

entre linfócitos T e B e a redução de número e atividade de células NK CD3-

CD16+CD56+ 44-49.   

A imunidade celular é a mais acometida na SD, ocorrendo redução 

das subpopulações de linfócitos T CD3+CD4+, ocasionalmente de linfócitos T 

CD3+CD8+, assim como inversão da relação CD4/CD8 41,44,45,47. Em 

indivíduos normais, ao nascimento, os linfócitos T circulantes são em sua 

maioria linfócitos T “naive” (CD4+ CD45RA+CD62L+). Nos primeiros anos de 

vida a maturação desses linfócitos ocorre através da ligação e estímulos 

com antígenos específicos, que leva a proliferação e aumento do pool de 

linfócitos T CD4+ com maturação para linfócitos T efetores e de memória 
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(CD4+ CD45RO+CD62L-). Alguns autores têm demonstrado que na vida 

adulta a proliferação extra-tímica de linfócitos ”naive” passa a ter papel na 

manutenção dos linfócitos circulantes 50-52. 

Crianças com SD podem apresentar número absoluto de linfócitos 

TCD4+ reduzidos ao nascimento, além de redução da expansão clonal de 

linfócitos T CD4+ naive nos primeiros anos, tanto para linfócitos T quanto 

linfócitos B. Os linfócitos B (CD19+) estão reduzidos em relação às crianças 

normais. Os linfócitos T gradualmente atingem os valores dos controles 

normais, por volta dos 10 anos de idade, entretanto os linfócitos B mantêm-

se abaixo dos valores de normalidade das crianças controle para todas as 

faixas etárias 44-46,48. 

Paradoxalmente à linfopenia B apresentada por estes pacientes, 

observa-se grande variação em relação às concentrações séricas de 

imunoglobulinas, dependendo da idade do paciente, com tendência à 

elevação das concentrações de IgG e IgA após os 6 anos de vida.  Esses 

achados sugerem desregulação da interface T-B como causa ou associada 

a linfopenia B 49.  

Estímulos infecciosos e/ou inflamatórios consecutivos dos linfócitos T 

levam a alterações funcionais e fenotípicas desta célula. Depois de repetidas 

ativações, o linfócito T apresenta redução acentuada da expressão de CD28 

em linfócitos CD4+ caracterizando o linfócito T CD4+CD28 null 51,53,54. Esta 

perda da expressão do CD28 tem sido considerada como um bom marcador 

de senescência dos linfócitos T 53,56. Em pacientes sem SD com doenças 

autoimunes, estudos demonstram elevação da subpopulação de linfócitos T 

CD4+CD28null 55,57,58. Estudos recentes descreveram a função de controle 

coestimulatório da molécula de CD28 na homeostase e função de células T 

reguladoras 53,54. Não há até o momento estudos publicados sobre linfócitos 

T CD4+CD28null  em pacientes com SD. 

Em relação às células NK estudos iniciais demonstravam elevação 

destas células o que se assemelharia à evolução destas células no 

envelhecimento, porém sem distinção entre células NK (CD3-CD16+CD56+) 

e linfócitos CD3+CD16+CD56+ 14,59,60,61. Entretanto, sabe-se hoje que as 
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células NK de pacientes com SD encontram-se reduzidas em números 

absolutos e ainda apresentam subpopulações distintas em relação à 

atividade lítica, o que se contrapõe aos achados relacionados ao 

envelhecimento 44,45,62. 

 

1.3 O timo na SD 

Estudos relacionados à estrutura e função tímica em pacientes com 

SD datam inicialmente da década de 60. Alterações estruturais e anatômicas 

do timo têm sido descritas em pacientes com SD, com perda da 

diferenciação córtico-medular, adelgaçamento do córtex, corpúsculos de 

Hassal com diâmetro aumentado e alterações císticas, depleção de timócitos 

e alterações de expressão de marcadores como LFA-1, CD1, CD2, CD3, 

TCR α,β, CD4 e CD8, bem como alterações de resposta a IL2 e IFNγ e 

ainda elevação da expressão de LFA-1 pelos linfócitos (esta codificada pelo 

cromossomo 21) e de ICAM-1 pelas células do estroma tímico. Essas 

alterações anatomofuncionais levariam a disfunções na diferenciação dos 

linfócitos, com alterações precoces da imunidade celular 63-71.  

Em sangue fetal obtido por cordocentese, Thilaghanathan et al.72 

observaram redução de subpopulações de linfócitos T, B e NK, comparados 

a fetos sem a síndrome, reforçando a hipótese de distúrbios de diferenciação 

do sistema imune já intra-útero, sugerindo que esse defeito seja não só de 

linfócitos timo-dependentes, mas também do sistema humoral e de células 

NK.  

Todas as hipóteses até então elaboradas sugeriam que as alterações 

anatômicas e funcionais do timo de pacientes com SD seriam responsáveis 

pelos distúrbios do sistema imune e consequentemente levariam às 

infecções e neoplasias. Entretanto, pela falta de técnicas adequadas para 

análise da função tímica e pelo conceito vigente à época da involução do 

timo tornando-se apenas residual com declínio da função na vida adulta, 

desde a década de 90 até os últimos 3 anos não foram desenvolvidos 

estudos sobre o timo na SD.  
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Recentemente, uma nova tecnologia baseada no “real time PCR” tem 

permitido a avaliação da capacidade do timo em produzir e liberar novos 

linfócitos T. A recombinação das cadeias do receptor TCR durante o 

processo de maturação dos timócitos em linfócitos leva à geração de 

excisões de fragmentos de DNA, formando o chamado beta-TREC (“T cell 

receptor excision circles”). O processo de rearranjo das regiões variável (V), 

de diversidade (D) e junção (J) leva a recombinações da cadeia alfa do TCR 

com excisão de novos fragmentos circulares extracromossômicos do DNA, 

particularmente dos fragmentos que codificam as cadeias gama e delta do 

TCR, sendo que 70% dos linfócitos T alfa/beta recém liberados pelo timo 

expressam TREC. O fragmento pode ser (sj)TREC – com formação inicial do 

DNA epissomal da região de sinalização de junção ou (cj)TREC – 

correspondente a região de codificação de junção do DNA para a cadeia alfa 

e com síntese posterior. Como a maturação dos linfócitos T e sua 

diferenciação quanto à função e especificidade são processos exclusivos do 

timo, a mensuração dos TRECs em linfócitos T ”naive” circulantes realizada 

por “real time” PCR mostrou-se de grande valia na avaliação da função 

tímica em qualquer faixa etária. Os linfócitos que expressam o TREC em seu 

núcleo são denominados células recém emigradas do timo (CRET)73-77.  

Até o nascimento, a maior parte do pool de células circulantes do 

indivíduo foi formada, porém o timo mantém papel importante na 

homeostase do pool de células imaturas até o final da adolescência. Após o 

nascimento, os precursores de linfócitos T provêm da medula óssea e existe 

grande queda na velocidade de liberação de linfócitos T imaturos na 

circulação, sendo que os níveis de TREC e de CRET circulantes decaem 

progressivamente até por volta dos vinte anos de idade 74,76.  

A avaliação da expressão de TREC em células mononucleares 

mostra-se reduzida nos pacientes com SD e essa redução está diretamente 

relacionada à idade 48,78,79. Estes estudos ressaltam a importância deste 

achado e colocam a possibilidade de que citocinas poderiam modular a 

função do timo e assim poderiam se usadas para tratamento das 

imunodeficiências associadas à SD 78. 
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1.4 Autoimunidade e Tolerância em SD 

 

O desenvolvimento de doenças autoimunes pressupõe a perda do 

fenômeno de tolerância central a/ou periférica.  

A tolerância central corresponde à manutenção da homeostase entre 

o sistema imunológico do indivíduo e seus autoantígenos, através da 

seleção positiva para linfócitos viáveis e antígeno-específicos e seleção 

negativa para linfócitos que reajam contra determinantes antigênicos do 

próprio indivíduo. O processo de seleção é bastante competente, entretanto 

permite liberação de poucas células reativas 50,51. O timo também é 

responsável pela diferenciação de linfócitos T em células T reguladoras, 

denominadas Treg naturais, que expressam CD4+CD25+Foxp3+ 80. 

Linfócitos T “naive” com reatividade para auto-antígenos que escapem 

à seleção negativa e atinjam a periferia serão reconhecidos pelas células 

Tregs naturais, ou por Treg induzidas na periferia (CD4+CD25-Foxp3+), 

formadas a partir do amadurecimento e ativação de linfócitos T “naive” 

circulantes, além de outras células com ação reguladora. Este processo é 

denominado tolerância periférica 50,51. Em tecidos periféricos, a tolerância se 

dá através de anergia, apoptose ou supressão dos clones de células que 

reconhecem autoantígenos. 

A quantificação de células T reguladoras (CD4+CD25+Foxp3) em 

sangue periférico (Treg) tem sido realizada em diversas doenças 

autoimunes, como esclerose múltipla, lupus eritematoso sistêmico, alopecia 

areata, diabetes mellitus insulinodependente, artrite reumatóide e doença 

enxerto versus hospedeiro, e em auto-imunidade associada a 

imunodeficiência comum  variável 81-83. 

Em pacientes com SD Roat et al. 78 observaram elevação do número 

de células Treg em sangue periférico em relação aos controles de mesmo 

sexo e idade. 

A Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança do 

HCFMUSP vem mantendo como uma de suas linhas de pesquisa a 
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avaliação das alterações imunológicas da SD e tem o interesse de expandir 

estes estudos, avaliando fatores que possam estar relacionados à 

ocorrência de autoimunidade nestes pacientes. Assim, pelo que já se 

encontra descrito em literatura, a hipótese elaborada para este estudo é:  

- A disfunção tímica que ocorre precocemente em pacientes com SD 

tem como conseqüência a perda da tolerância, que pode predispor o 

paciente com SD ao desenvolvimento de autoimunidade. Essa disfunção é 

variável para cada paciente, podendo haver relação entre intensidade da 

disfunção tímica e expressão de doenças autoimunes nestes pacientes.  
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2 OBJETIVOS 

 

Para avaliação desta hipótese, elaborou-se este projeto que tem 

como objetivo: 

2.1 Objetivo principal: 

Avaliar a função tímica em pacientes com SD e a presença de 

possível relação entre disfunção tímica e autoimunidade nestes pacientes. 

 

2.2 Objetivos secundários: 

1 - Avaliar as subpopulações de linfócitos circulantes (naive e memória) 

nos pacientes com SD; 

2 - Avaliar a subpopulação de linfócitos T CD4+CD28null  em sangue 

periférico nestes pacientes.  

3 – Avaliar a subpopulação de células Treg naturais em sangue 

periférico dos pacientes com SD. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS: 

 

3.1 Casuística: 

3.1.1 Critérios de inclusão: 

Foram incluídos os pacientes que preenchiam os critérios abaixo: 

- diagnóstico de SD confirmado por fenótipo clínico e estudo genético 

em acompanhamento ativo na Unidade de Alergia e Imunologia até 

dezembro de 2010 e 

- idade acima de 10 anos: este critério foi adotado pela menor 

variação dos parâmetros imunológicos avaliados no estudo acima desta 

faixa etária e 

- concordância por escrito do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos responsáveis.  

 

3.1.2 Critérios de exclusão: 

Foram excluídos os pacientes com um ou mais dos critérios abaixo: 

- retornos irregulares e que após convocação por 3 vezes 

consecutivas não compareceram aos retornos; 

- uso de imunossupressores; 

- uso de imunoglobulina endovenosa; 

- pacientes com SD sem manifestações clínicas de doença autoimune 

que apresentassem autoanticorpos.  

Para controlar os efeitos da idade e sexo sobre as variáveis 

estudadas, os pacientes para os grupos de comparação sem SD foram 

emparelhados por idade em todos os casos e preferencialmente por sexo 

com os pacientes com SD.  

 

3.1.3 Grupos de Avaliação  

Dos 48 pacientes com Síndrome de Down em seguimento ativo no 

Ambulatório da Unidade de Alergia e Imunologia, 22 preenchiam os critérios 

acima definidos.  
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Os grupos para análise da função tímica ficaram assim constituídos 

(Figura 1): 

• Grupo SD (n=22) - pacientes com SD.  

Estes foram subdivididos em 2 grupos:   

o Grupo SDAI (n=11) – SD associada a autoimunidade 

o Grupo SDNAI (n=11) – SD sem doenças autoimunes e sem 

autoanticorpos detectáveis 

Além dos grupos previamente descritos, foram incluídos dois grupos 

considerados como controle: 

• Grupo AI (n=11) - pacientes sem SD com doenças autoimunes 

semelhantes às dos pacientes com SD, sem terapêutica 

imunossupressora, sendo incluídos pacientes em seguimento 

na Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança – 

HCFMUSP – SP. 

• Grupo CO (n=11) - pacientes controle saudáveis de outras 

unidades do Departamento de Pediatria, em acompanhamento 

de Puericultura ou mesmo em investigação para distúrbios não 

imunológicos e que não estivessem sob tratamento com 

imunossupressores, ou então familiares de pacientes sem 

queixa aguda e sem diagnóstico de doenças autoimunes. 

 

Para as análises iniciais foram formados 2 grandes grupos, para 

avaliação da função tímica em pacientes com Síndrome de Down (SD; 

n=22) e sem a síndrome (NSD; n=22, correspondente à junção dos grupos 

AI e CO).  

Para podermos avaliar a relação entre disfunção tímica e 

autoimunidade, os pacientes foram então reagrupados de acordo com a 

presença ou não de autoimunidade em dois novos grupos: 

Grupo CAI (n=22) - pacientes com ou sem SD, portadores de 

doenças autoimunes, definidas como manifestações clínicas de doenças 

autoimunes e presença de autoanticorpos (correspondentes à junção dos 
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grupos SDAI e AI). A mediana de idade foi de 14 anos e 10 meses com 

variação de 11 anos e 8 meses a 19 anos e 3 meses. 

Grupo NAI (n=22) – pacientes com ou sem SD, que não 

apresentavam doenças autoimunes e nem autoanticorpos. A mediana de 

idade foi de 14 anos e 5 meses com variação de 11 anos e 7 meses a 17 

anos e 6 meses. 

 

Para fins de avaliação da função tímica na associação das condições 

SD e AI, os grupos SDAI, SDNAI e AI foram comparados um a um com o 

grupo CO, além da comparação entre os grupos SDAI e SDNAI. 

 

 

3.2 Metodologia 

Todos os pacientes com Síndrome de Down foram submetidos a um 

protocolo padronizado (ANEXO A) aplicado pela pesquisadora responsável, 

onde foram incluídos dados clínico-epidemiológicos tais como: idade, sexo, 

presença de cardiopatias, cirurgias cardíacas pregressas, infecções 

recorrentes, manifestações relacionadas a doença celíaca, doenças da 

tireóide, diabetes mellitus, anemia hemolíticas, artropatias, entre outras 

manifestações de doenças autoimunes. Estes pacientes foram também 

submetidos à coleta de exames laboratoriais, conforme descritos abaixo. 

 

3.2.1. Coleta: 

O sangue para realização da avaliação laboratorial foi coletado por 

punção venosa antecubital com o paciente em jejum, sem sintomatologia 

infecciosa ou uso de antibióticos nos últimos 7 dias antes da coleta. Foram 

colhidos no total 10 a 15 ml de sangue de cada paciente para realização dos 

exames, de acordo com as precauções universais, com agendamento 

prévio. Todas as coletas foram realizadas na sala de coleta do Instituto da 

Criança.  
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 As análises foram realizadas no Laboratório do Instituto da Criança, 

no Laboratório do Instituto Central e no Laboratório de Investigação Médica 

do Departamento de Pediatria (LIM 36). 

 

3.2.2. Quantificação do número de cópias de TREC em sangue total 

3.2.2.1 Obtenção do DNA total  

O DNA total foi obtido a partir de 300 uL de sangue total utilizando kit 

Illustra Blood Genomic Prep Spin Kit (GE Healthcare) seguindo as instruções 

do fabricante. As amostras foram eluídas em 150 uL de água bidestilada e  

verificadas quanto a concentração e pureza através do 

nanoespectrofotômetro NanoVue (GE Healthcare).  

3.2.2.2 PCR quantitativo (qPCR) 

O número de cópias de TREC foi determinado através de PCR em 

tempo real utilizando o método da curva padrão. A curva padrão foi obtida 

utilizando o fragmento de sjTREC clonado em um plasmídeo 76. As diluições 

de 10x para a construção da curva padrão variaram desde 1010 até 104 

cópias de TREC e para a quantidade de DNA variaram (diluições de 2x) a 

partir de 400 ng até 25 ng. Todas as amostras foram realizadas em triplicata. 

As reações foram realizadas no termociclador StepOne Plus Real Time PCR 

(Applied Biosystems). Foram utilizados 200 ng de DNA total em um volume 

final de 25 uL contendo 500 nM de cada primer e 12,5 uL de reagente SYBR 

Green (QuantiFast SYBR Green PCR KIT). Os “primers” utilizados para a 

reação de PCR para sjTREC foram: senso 5’-

CCCTTTCAACCATGCTGACA-3’e anti-senso 5’-

AGGTGCCTATGCATCACCGT-3’ e para o gene da beta-actina foram: senso 

5´- AAG ATG ACC CAG GTG AGT GG - 3´ e anti-senso 5´- AAC GGC AGA 

AGA GAG AAC CA - 3´. As condições de ciclagem da PCR foram: 10 

minutos a 95ºC, seguidos de 30 segundos a 95ºC, 30 segundos a 60ºC, e 30 

segundos a 72ºC por 50 ciclos consecutivos.  

Determinação do número de cópias por mililitro de sangue 
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A determinação do número de cópias/mL de sangue total foi obtida 

através da seguinte fórmula 76: 

 

 

3.2.3. Análise da expressão dos marcadores celulares por citometria 

de fluxo.  

A imunofenotipagem por citometria de fluxo dos linfócitos foi realizada no 

citômetro LRS II Fortessa (BD) utilizando-se sangue total coletado em EDTA 

K3. Após a incubação com solução de lise LYSING BUFFER (BD Pharm 

Lyse - San Diego - CA) e sucessivas lavagens, as amostras foram 

ressuspendidas em PBS.  

Foram utilizados os anticorpos com as seguintes especificidades 

antigênicas e fluorocromos: CD3(PE-Cy7), CD4(APC-Cy7/PECy7), 

CD8(APC-Cy7), CD19(V500), CD16(V450), CD56(PerCP), CD28(FITC), 

CD40(APC-Cy7), CD45RA(V450), CD45RO(APC), CD62L(PerCP), 

CD127(V450), controles isotípicos IgG2a,k-PE adquiridos da Pharmingen 

(BD Pharmingen - San Diego – CA e CD25(PerCP) (EXBIO - Praga-

República Tcheca) e Foxp3(PE) (eBioscience - San Diego – CA). 

1x106 células foram incubadas com diferentes combinações tituladas de 

anticorpos por 30 minutos em ambiente protegido de luz, para determinação 

das seguintes subpopulações de linfócitos: linfócitos T auxiliares 

(CD3+CD4+), linfócitos T citotóxicos (CD3+CD8+), linfócitos B (CD19+CD40+), 

células NK (CD3-CD16+56+), linfócitos T “naive” (CD4+CD45RA+CD62L+), 

linfócitos T de memória (CD4+CD45RO+CD62L-), linfócitos T reguladores 

(CD4+CD25+CD127-Foxp3+). Após a incubação as células foram lavadas e 

ressuspendidas em PBS para leitura do citômetro.  

Para as marcações de Foxp3 e seu respectivo controle isotípico, após a 

marcação externa como descrito acima, as células foram incubadas com 

solução de permeabilização (Cytofix/Cytoperm - BD Pharmingen - San Diego 

- CA) por 30 minutos, lavadas e incubadas, por mais 30 minutos, com PBS 

contendo 1% Paraformaldeído 0,5% Tween 20. Após esse período, as 

(DNA total (µg) em 300 µL de sangue total)

(DNA (µg) amplificado em qRT-PCR)
X (no. de TREC) X 

1000

300

(DNA total (µg) em 300 µL de sangue total)

(DNA (µg) amplificado em qRT-PCR)
X (no. de TREC) X 

1000

300
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amostras foram lavadas e incubadas por 2 horas com o anticorpo anti-Foxp3 

ou controle isotípico IgG2a,k. As amostras foram lidas imediatamente do 

citômetro de fluxo LRS II Fortessa.  

Todas as análise foram realizadas no software FlowJo (Tree Star - 

Ashland, OR) e os valores obtidos em percentuais foram convertidos em 

números absolutos de acordo com o hemograma. 

 

3.3 Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi aprovado pela CAPPesq sob número 0633/08.  

Os responsáveis pelos pacientes e pelos controles saudáveis foram 

informados sobre o estudo, métodos e necessidade de exames laboratoriais 

(coleta de sangue), sendo os pacientes e os controles incluídos no estudo 

apenas após a anuência dos pais ou responsáveis legais com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com as normas do 

Comitê de Pesquisa e Ética desta Instituição. (ANEXOS B, C, D) 

 

 

3.4 Análise Estatística 

 

As análises foram realizadas em softwares estatísticos SPSS 16.0 e 

GraphPad Instat 3, adotando-se nível de significância de 5%  (α=0,05). As 

figuras foram elaboradas no software Graphpad PRISM 5.0.  

Variáveis qualitativas ordinais foram descritas pela mediana e 

intervalo de variação e para comparação entre elas foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney. 

Na comparação dos grupos de pacientes SDAI, SDNAI e AI com o 

grupo de controles um a um, utilizamos o teste de Mann-Whitney com 

aplicação da correção de Bonferroni 83,84.  
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4 RESULTADOS 

 

A síntese dos dados clínico-epidemiológicos dos pacientes com SD 

com e sem AI encontra-se na Tabela 1 e Figura 2.  

O grupo SD apresentou mediana de idade à época da coleta dos 

exames de 14 anos e 6 meses com variação de 11 anos e 8 meses a 19 

anos e 3 meses, sendo 7 do sexo femininos e 15 masculino. Todos 

apresentavam trissomia livre (cariótipo 47XX+21G ou 47XY+21G). 

O grupo NSD teve mediana de idade de 15 anos e 10 meses e 

variação 11 anos e 6 meses a 17 anos e 1 mês. 

Sete dos 22 pacientes com SD apresentavam cardiopatia congênita, 

sendo comunicação interventricular, comunicação interatrial, hipertensão 

pulmonar, persistência do canal arterial e associações entre estas 

malformações as mais frequentes. Um dos pacientes havia sido submetido a 

correção cirúrgica para CIV porém sem timectomia.  

Dos 11 pacientes com SD e doença autoimune 4 eram do sexo 

masculino e 7 feminino, com mediana de idade de 14 anos e 11 meses e 

variação de 11 anos e 8 meses a 19 anos e 7 meses. Destes, 10 

apresentavam hipotireoidismo e um deles hipertireoidismo. Dos pacientes 

com hipotireoidismo (n=10), a mediana de idade de inicio da doença foi de 2 

anos e 3 meses ( 8 meses a 10 anos), sendo em todos eles presentes os 

autoanticorpos no momento do diagnóstico, confirmando assim a 

autoimunidade em sua fisiopatologia. Entre os pacientes com 

hipotireoidismo, uma adolescente apresentava diabetes tipo I, outra, doença 

celíaca e uma terceira apresentava associação entre ambas as doenças. 

Ainda uma paciente com hipotireoidismo apresentava alopecia.  

 Os pacientes dos grupos SDNAI, AI e CO apresentavam idade e 

sexo semelhantes aos do grupo SDAI (p< 0,05)(Figura 1 ).  

Os pacientes com doença autoimune sem SD apresentavam sexo e 

idade semelhantes aos do primeiro grupo e foram pareados também por 

doença com o grupo SDAI. Assim, 10 crianças apresentavam 

hipotireoidismo; destas, 4 apresentavam diabetes mellitus tipo I associado, 
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uma criança tinha hipertireoidismo (doença de Graves). Nenhum destes 

pacientes apresentava síndromes genéticas (Figura 2).   

Os resultados das comparações entre os grupos de pacientes com 

Síndrome de Down (SD) e sem a síndrome (NSD) para leucócitos, linfócitos 

e suas subpopulações encontram-se resumidos nas Tabelas 2 e 3. 

Observamos que os pacientes com SD apresentaram redução 

significativa da subpopulação de células T naive (Figuras 3a e 3b)  e de 

linfócitos B CD19+ (Figuras 4a e 4b) e elevação de linfócitos T 

CD4+CD28null em valores absolutos e percentuais (Figuras 5a e 5b), bem 

como linfócitos Treg elevados em valores percentuais( Figuras 6a e 6b)  

em relação aos pacientes sem a síndrome.  

A tabela 4 demonstra a distribuição das concentrações de sjTREC/mL 

de sangue total expressas em log para os grupos SD e NSD. Observamos 

que os pacientes com SD apresentaram concentrações de TREC/mL 

significativamente menores que os pacientes sem a SD (Figura 7).  

Ao avaliarmos os pacientes subdividindo-os de acordo com a 

presença (CAI) ou ausência de doenças autoimunes (NAI), para observação 

do comprometimento da função tímica e alterações imunológicas nestes 

pacientes, em valores absolutos, observamos os dados das Tabelas 5 e 6. 

Os pacientes com doença autoimune apresentaram reduções 

significativas de leucócitos, linfócitos totais e particularmente linfócitos T 

CD4+ e suas subpopulações (T naive e T memória) em valores absolutos, o 

que não se repetiu na análise dos valores percentuais, em relação aos 

controles sem autoimunidade, não havendo diferenças entre os grupos para 

as demais subpopulações de linfócitos T CD4+ (CD4+CD28null, Treg)  para 

outros linfócitos (linfócitos T CD8+, linfócitos B CD19+) e para células NK em 

ambas as análises.  

A tabela 7 demonstra a distribuição das concentrações de TREC/mL 

de sangue total expressas em log para os grupos CAI e NAI. Não houve 

diferença entre os grupos na expressão do TREC em sangue periférico.   

Para avaliar se o grupo SDAI apresentava disfunção tímica em 

relação ao SDNAI e controles saudáveis, foi realizada comparação entre o 
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grupo controle e os grupos SDAI, SDNAI e AI, com 11 pacientes em cada 

grupo.  

 Os resultados obtidos com a comparação entre os grupos SDAI, 

SDNAI, AI e CO encontram-se expressos nas tabelas 8 e 9. 

 As tabelas 10, 11 e 12 ilustram os valores de p para cada 

comparação realizada, Após a correção de Bonferroni, observamos que 

pacientes com SD com doença autoimune (SDAI) apresentaram 

redução de linfócitos T CD4+ em relação aos controles, com diminuição 

dos linfócitos T naive (Figura 8) e de linfócitos B CD19+ (Figura 9).  

Os pacientes do grupo SDNAI não tiveram diferenças 

significantes em relação aos controles quanto a subpopulação de 

linfócitos T CD4+; entretanto também apresentaram redução das 

células T naive e de linfócitos B CD19+. Para ambos os grupos 

comparados isoladamente com o controle, os níveis de TREC após a 

correção de Bonferroni não apresentaram diferenças significantes. 

Isoladamente, entretanto, a análise apontou diferenças entre os 

grupos SDAI e CO e também SDNAI e CO com relação às medianas de 

sjTREC .  

A comparação entre os grupos SDAI e SDNAI evidenciou diferença 

significativa para as concentrações de TREC, tendo os pacientes com SD e 

doença imune associada apresentado concentrações menores de TREC que 

aqueles sem autoimunidade.  
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5 DISCUSSÃO 

A Síndrome de Down representa até hoje uma doença intrigante, por 

se apresentar com características imunológicas semelhantes àquelas do 

envelhecimento, antes atribuído à disfunção tímica que se acreditava ocorrer 

em ambos os processos. Desde o conhecimento de que o timo apresenta 

função reduzida, mas presente em idosos, o estudo do timo na SD foi 

bastante ampliado, chegando a ser proposto que a disfunção tímica da SD 

pode ser peculiar a esta síndrome, caracterizando esta doença como uma 

doença imunológica primária 45. Esta linha de pesquisa se consolidou na 

Unidade de Alergia e Imunologia após o estudo das imunodeficiências na 

SD, quando observamos presença significativa de autoimunidade, em 

especial da tireóide, nos pacientes em seguimento85. Inicialmente atribuímos 

a autoimunidade aos processos infecciosos de repetição e à senescência, e 

só após a publicação de vários estudos sobre timo, em especial nos 

pacientes com defeitos da linha média, pensamos também neste paralelismo 

com a SD. A associação entre cardiopatia e disfunção tímica poderia estar 

mais uma vez presente, levando a defeitos da função tímica.  Pensar nesta 

disfunção e na presença de autoimunidade foi consequência natural, porém 

ainda restava a dificuldade do estudo da função tímica. A possibilidade de 

avaliar a função tímica pela quantificação de células recém imigradas do 

timo foi de grande valia e a partir disso idealizou-se este estudo.  Até o 

momento, não há estudos semelhante em nosso meio e os resultados aqui 

encontrados podem estimular outros pesquisadores a adotar esta linha de 

pesquisa.  

Pacientes com SD apresentam expressão fenotípica variável para 

cardiopatias, alterações neurológicas, infecções e doenças autoimunes. As 

alterações imunológicas observadas nestes pacientes também tem espectro 

fenotípico variável e os estudos recentes sugerem que estas alterações são 

decorrentes de distúrbios na diferenciação destes linfócitos devidos a 

alterações de estrutura e função tímica. Sabendo que as doenças 

autoimunes podem resultar de distúrbios na tolerância central e/ou periférica, 

e sendo o timo o principal responsável direta ou indiretamente por estes 
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mecanismos, seria de se esperar que diferentes graus de acometimento do 

timo levassem a expressão de diferentes fenótipos, com maior risco para 

doenças autoimunes na SD.  

Os grupos aqui analisados permitiram observar os efeitos isolados e 

em associação da SD e da AI nas alterações tímicas e de subpopulações de 

linfócitos para estes grupos. 

 Nesta casuística observou-se que a SD levou à menor expressão de  

sjTREC/mL em sangue total na comparação com indivíduos sem esta 

síndrome; o mesmo não foi observado ao avaliarmos a autoimunidade 

isoladamente.  Os estudos correlacionando autoimunidade e alterações 

tímicas observaram que para doenças como a artrite idiopática juvenil e 

esclerose múltipla, ocorre redução nas concentrações periféricas de células 

TREC+ 56. Esta casuística tem como característica doenças autoimunes 

órgãos específicas, principalmente tireoidite de Hashimoto e em menor 

percentual diabetes mellitus. Estudos sobre função tímica nestas patologias 

são escassos e para o diabetes, em particular, apontam para elevação dos 

níveis de TREC como efeito secundário de medicamentos como a reposição 

insulínica 87.  

Prada et al.79 e Roat et al.78 avaliaram o percentual de células 

mononucleares que expressavam sjTREC, realizando “PCR real time” em 

PBMC, em crianças com SD de faixa etária de 1 a 10 anos observando 

redução de células TREC+ nos pacientes analisados, com grande influência 

da idade nos resultados 78,79. 

Pacientes com SD apresentam já ao nascimento redução significativa 

de linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD4+ “naive”. Embora a expansão desses 

linfócitos normalmente observada na população geral nos primeiros meses 

de vida também esteja comprometida na SD, no decorrer dos anos os 

pacientes com SD gradualmente expandem o pool de células T 

aproximando-se dos níveis de linfócitos considerados normais para a 

população por volta dos 10 anos de idade, às custas de proliferação 

periférica dos linfócitos. 
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O fragmento TREC é formado durante a recombinação VDJ na 

formação dos linfócitos T intratimo e não se divide ou multiplica durante a 

proliferação periférica do linfócito. Assim os TRECs são distribuídos em sua 

progenia e a relação TREC/célula é sensivelmente alterada por esta 

proliferação. 

Assim o baixo débito tímico de linfócitos T naive já ao nascimento e 

durante a vida dos pacientes com SD, associado à proliferação periférica 

progressiva durante os primeiros anos de vida e diferenciação dos linfócitos 

nestes pacientes poderiam ser um viés de análise e justificar as grandes 

discrepâncias observadas na literatura entre os pacientes com SD e 

controles normais quando se avalia TREC/célula. Talvez este não seja o 

método mais fidedigno para avaliar estes pacientes.     

Este é o primeiro estudo em pacientes com SD que mensura sjTREC 

em sangue total (sjTREC/mL), e não em células mononucleares isoladas  

(TREC/cél). A padronização da determinação dos níveis de TREC em 

sangue total demonstra que os resultados são comparáveis àqueles obtidos 

em PBMC e em linfócitos T CD4+ purificados, sendo considerado atualmente 

o método mais fidedigno em relação à análise da função tímica por 

desconsiderar em sua metodologia o número de linfócitos, não sofrendo 

portanto interferência com a proliferação periférica de linfócitos dos primeiros 

anos de vida 76. 

Nesta casuística a média de idade dos pacientes é maior que nos 

estudos anteriores. Embora relevantes, as diferenças entre as 

concentrações de sjTREC/mL não foram de grande magnitude, talvez devido 

ao método, que retira de sua análise o viés acima descrito, bem como 

devido à faixa etária, onde as variações reduzem sua magnitude.  

A comparação entre os pacientes com SD e doença autoimune e 

aqueles com SD sem autoimunidade demonstrou que os pacientes com SD 

e AI expressam menor quantidade de TREC que os pacientes com SD sem 

AI nas análises individuais. Esses achados sugerem que na população de 

pacientes com SD poderia haver um subgrupo com maior acometimento da 
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função tímica que estaria predisposto a doenças autoimunes (portanto um 

fenótipo imunológico de risco). 

Estudos com maior número de casos e comparando as duas 

metodologias de quantificação do TREC em SD seriam necessários para a 

confirmação destes dados.  

 Os leucócitos totais não estão alterados nesta população de SD em 

comparação aos indivíduos sem a SD, mesmo naqueles que apresentaram 

linfopenia. A leucopenia não é um achado associado à SD na literatura, 

sendo relatados apenas distúrbios funcionais de fagócitos (quimiotaxia, 

atividade fagocítica e produção de anion superóxido)86. 

 A leucopenia observada nos pacientes com AI em relação àqueles 

sem doença autoimune associou-se a linfopenia. Os estudos sobre 

linfopenia e autoimunidade em humanos são escassos; entretanto, modelos 

experimentais em ratos BB e camundongos NOD demonstraram a 

associação entre linfopenia e tireoidite e/ou diabetes, havendo controvérsias 

se a linfopenia seria fator causal ou um fenômeno concomitante nestas 

doenças 89-91.  

A observação das diversas subpopulações de linfócitos 

simultaneamente permite levantar hipóteses sobre a função tímica e as  

inter-relações celulares.  

Neste estudo não observamos diferenças entre os grupos de 

pacientes com SD e sem SD para os números absolutos de linfócitos T CD4+ 

“naive” e memória. Entretanto cabe aqui considerar que os pacientes com AI 

estavam distribuídos em ambos os grupos, e como estes eram linfopênicos, 

podem ter reduzido a mediana do grupo NSD. Para testarmos essa hipótese 

comparamos então os pacientes com SD subdivididos em com e sem 

autoimunidade apenas com os controles saudáveis, observando assim que 

ambos os grupos de pacientes com SD, com e sem doença autoimune, 

apresentaram redução significativa de linfócitos T CD4+ “naive” em relação 

aos controles, sem diferenças nos valores absolutos de T CD4+ de memória. 

Quando inicialmente descritos, os linfócitos T naive 

(CD4+CD45RA+CD62L+) eram considerados linfócitos recém egressos do 
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timo e portanto marcadores de função tímica recente, encontrando-se 

reduzidos em pacientes timectomizados 92. Esta subpopulação de linfócitos 

encontra-se reduzida nos pacientes com SD desta casuística, sendo este 

achado comparável com os de Kusters et45 al e Bloemers et al. 48. Estudos 

recentes demonstram que a expressão em células T CD4+ periféricas de 

CD31 delimitaria a população efetivamente recém egressa do timo, 

caracterizada como T CD4+TREChighCD31+thymic e assim estudos com este 

marcador na SD e autoimunidade tornam-se necessários para melhor 

entendimento da função tímica nestes pacientes 93.  

Não há estudos correlacionando valores de linfócitos T naive 

periféricos com tireoidite ou diabetes. Entretanto uma publicação recente 

comparou as concentrações desses linfócitos em sangue periférico e tecido 

tireoideano, observando maior influxo destes linfócitos no tecido tireoideano 

nos primeiros 30 meses de doença. Esse achado sugere a possibilidade de 

mecanismos fisiopatológicos intrateciduais que não estão sendo 

contemplados nas análises realizadas em sangue periférico 94.  

Até o presente momento não há estudos publicados sobre a avaliação 

dos linfócitos T CD4+CD28null em pacientes com SD. 

 Embora seja marcante a mudança de paradigma na SD no que 

concerne às alterações imunológicas decorrentes da senescência e mesmo 

com o conceito atual de defeitos intrínsecos do sistema imune, 

particularmente o timo-dependente, alguns achados ainda sugerem 

senescência precoce do sistema imune, não como um todo, mas 

particularmente de linfócitos T e sua interação com linfócito B.  

O CD28 é uma molécula co-estimulatória expressa pelos linfócitos T 

cuja função principal é a indução da produção de IL-2 pelos linfócitos T, 

atuando assim na proliferação e diferenciação de linfócitos T, bem como na 

interação linfócito T-linfócito B. Durante a ativação do linfócito T a molécula 

de CD28 tem sua expressão reduzida transitoriamente. Sob repetidas 

ativações, os linfócitos T progressivamente reduzem a expressão de CD28, 

sendo caracterizados imunofenotipicamente como CD4+CD28null, 

representando assim linfócitos terminalmente diferenciados.  
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 Nesta casuística observamos que os pacientes com SD tem 

subpopulação de linfócitos CD4+CD28null significantemente elevada em 

relação aos pacientes sem SD. Considerando-se a diminuição do pool de 

linfócitos T CD4+ “naive” nos pacientes com SD, e sendo a exposição 

ambiental destes pacientes semelhantes a crianças normais, os linfócitos T 

dos pacientes com SD estariam susceptíveis a maior número de estímulos 

por linfócito individualmente, o que levaria a senescência precoce destes 

linfócitos, caracterizada pela diminuição de expressão de CD28. 

Alguns autores observaram o aumento de linfócitos T CD4+CD28null 

em doenças autoimunes como artrite reumatoide, esclerose múltipla e 

diabetes mellitus, sugerindo assim o papel destas células na fisiopatologia 

de algumas doenças autoimunes.  

 Não observamos diferenças entre os grupos com e sem 

autoimunidade nos valores de linfócitos T CD4+CD28null. Há que se lembrar 

que as principais doenças autoimunes nestes pacientes foram a tireoidite 

(90% dos casos) seguida de diabetes mellitus tipo I (36,6%) em um número 

pequeno de casos. Modelos experimentais em camundongos demonstram o 

papel da molécula de CD28 na homeostase de células Treg e prevenção de 

tireoidite 94,95. Não há estudos sobre linfócitos T CD4+CD28null em doenças 

autoimunes da tireóide. Para o diabetes mellitus estudos apontam a 

elevação no número desses linfócitos, correlacionado esse aumento com 

maior risco cardiovascular em adultos 96. 

 Também não observamos diferenças significantes entre os valores 

desta subpopulação de linfócitos quando dividimos o grupo de paciente com 

SD com e sem autoimunidade, o que sugere assim que a SD seria a 

principal responsável pela elevação destas células e que as doenças 

autoimunes por estes pacientes apresentados não teriam relação com os 

linfócitos em questão. 

Mais estudos são necessários para confirmar estes achados, bem 

como ampliar a caracterização destas células quanto a outros marcadores 

de ativação e interrelação com outras células.  
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 Os pacientes com SD e aqueles com autoimunidade não 

apresentaram, nesta casuística, diferenças em relação aos controles nos 

valores absolutos de linfócitos T reguladores naturais.  Nossos achados não 

são comparáveis aos de Roat et al. 78, pois estes analisaram o percentual de 

células T reg , além da população por eles analisadas ser de faixa etária 

menor.  

 A linfopenia B tem sido observada em vários estudos de pacientes 

com SD. Ao contrário dos linfócitos T, que se elevam progressivamente com 

o passar dos anos, os linfócitos B na SD são reduzidos desde o nascimento 

mantendo-se assim por toda a infância e vida adulta, com mais de 80% dos 

pacientes abaixo do percentil 10 de normalidade 44.  

 Neste estudo os pacientes com SD apresentaram linfopenia B 

significativa quando comparados aos pacientes sem SD. A autoimunidade 

não demonstrou papel relevante na alteração dos linfócitos B CD19+.  

 Quando comparados em relação à célula NK, não houve diferenças 

entre os grupos com e sem AI e nem naqueles com e sem SD, o que está de 

acordo com os estudos mais recentes sobre a quantificação destas células.   
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6 CONCLUSÕES 

- Este estudo evidenciou a presença de disfunção tímica em pacientes 

com SD, mais evidente naqueles pacientes com SD associada a 

autoimunidade quando se avaliam as concentrações séricas de TREC.  

- A redução dos linfócitos T naive associada a número normal de 

linfócitos T de memória sugere disfunção tímica primária, não compatível 

com processo de senescência.  

- A observação do aumento do número de linfócitos CD4+CD28null 

poderia ser decorrente de múltiplos estímulos em um número menor de 

linfócitos, o que provavelmente provocaria a diferenciação terminal destes 

linfócitos. 

- A comparação dos valores percentuais de células Treg entre os grupos 

demonstra elevação de células Treg nos pacientes com SD, particularmente 

para aquele subgrupo com autoimunidade associada.  
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7 ANEXOS 

 

ANEXO A: PROTOCOLO CLINICO- EPIDEMIOLÓGICO-LABORATORIAL  
PROTOCOLO:  SÍNDROME DE DOWN  E   AUTOIMUNIDADE   

 

NOME: _____________________________ PRONTUÁRIO: _________ 

DN: ___/___/___ Local: __________________ 

Procedência:_____________ 

Mãe: _________________________________ Idade: _________ 

Pai: __________________________________ Idade: ________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

Telefone para contato : ___________________ 

 

CONSANGUINIDADE:  (   ) SIM (   ) NÃO 

 

DOENÇAS AUTOIMUNE EM FAMILIARES  (   ) SIM (   ) NÃO   

 Quem_________________  Quais _____________________ 

 

IDADE MATERNA AO NASCIMENTO: ___________ 

CARDIOPATIA:  (   ) SIM (   ) NÃO

 Qual?____________________ 

   (   ) CIRURGIA CARDÍACA 

INFECÇÕES:  (   ) SIM (   ) NÃO Quais?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

OUTRAS INTERCORRÊNCIAS: 

_____________________________________ 

 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS À DOENÇA CELÍACA :  

Idade início sintomas: ______________ Idade diagnóstico: 

___________ 

(   ) DIARRÉIA CRÔNICA 
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(   ) BAIXA ESTATURA 

(   ) ANEMIA FERROPRIVA REFRATÁRIA A TRAT/O 

(   ) ANEMIA POR DEF DE FOLATO E VITAMINA B12 

(   ) OSTEOPOROSE 

(   ) HIPOPLASIA DO ESMALTE DENTÁRIO 

(   ) ARTRALGIAS OU ARTRITES 

(   ) CONSTIPAÇÃO INTESTINAL REFRATÁRIA AO TRATAMENTO 

(   ) ATRASO PUBERAL, IRREGULARIDADE DO CICLO MENSTRUAL 

(   ) ESTERILIDADE 

(   ) ABORTOS DE REPETIÇÃO 

(   ) ATAXIA, EPILEPSIA, NEUROPATIA PERIFÉRICA, MIOPATIA 

( ) MANIFESTAÇÕES PSIQUIÁTRICAS (DEPRESSÃO, AUTISMO, 

ESQUIZOFRENIA) 

(   ) ÚLCERA AFTOSA RECORRENTE 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE DOENÇAS DA TIREÓIDE: 

Idade início sintomas: ______________ Idade diagnóstico: _________ 

(   ) BAIXO GANHO ESTATURAL 

(   ) GANHO DE PESO 

(   ) MIXEDEMA 

(   ) RINORRÉIA 

(   ) RETARDO DO DNPM 

(   ) QUEDA DE CABELOS 

(   ) CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

(   ) BÓCIO 

(   ) PELE XERÓTICA 

(   ) DERRAME PERICÁRDICO E PLEURAL 

(   ) ATRASO PUBERAL 

(   ) CRESCIMENTO LENTO DE UNHAS E CABELOS 

(   ) HIPOATIVIDADE, SONOLÊNCIA 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  RELACIONADAS AO DIABETES 

MELLITUS: 

Idade início sintomas: _____________ Idade diagnóstico: __________ 

(   ) CÇAS < 1 ANO (   ) IRRITABILIDADE, DESCONFORTO, IRRITAÇÃO 

   (   ) TORPOR, COMA 

(   ) ENURESE APÓS CONTROLE ESFINCTERIANO 

(   ) CÇAS > 3 ANOS (   ) POLIÚRIA 

      (   ) POLIDIPSIA 

      (   ) POLIFAGIA 

      (   ) PEEDA DE PESO 

(   ) PIODERMITES 

(   ) MONILÍASE VAGINAL OU VULVAR RECORRENTES 

 

 

 

OUTRAS DOENÇAS AUTOIMUNES ASSOCIADAS À SD:  

 

(   ) MANIFESTAÇÕES ARTICULARES: (   ) ARTRALGIA 

        (   ) EDEMA E CALOR LOCAL 

(   ) ANEMIA HEMOLÍTICA / TRANSFUSÕES 

(   ) ALOPÉCIA 

(   ) HEPATITE 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICO- LABORATORIAL: 

 

DATA        

Peso        

Estatura        

Hb        

Ht        

Leuc        

Neut         
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Linf        

Plaq        

IgG        

IgM        

IgA        

IgE        

FAN        

FR        

T4l        

TSH        

Anti micros        

AntiTG        

AntiPO        

TRAB        

Glicemia        

Anti insulina        

Anti ilhota        

IgA tGT        

Anti endomis        

HLA DQ2 e 

DQ8 

       

CD3+        

CD4+        

CD8+        

CD19+        

CD 16+ ou 56+        

CD28null (+)        

CD4+CD45RA+        

CD4+CD45RO+        

CD4(+)CD25(+)        

TREC        
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Foxp3        

 

Biópsia de intestino delgado:  

 

TRATAMENTOS: ( início e drogas utilizadas)  

Doença celíaca: 

Tireóide: 

Diabetes: 

Outras doenças: 
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ANEXO B: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PACIENTES COM SD 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
DA 

 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE: .................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .......................... SEXO :    M  (   )   F (   ) 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................................. Nº ........ APTO: ............... 
BAIRRO:  ....................................CIDADE: ....................................................... 
CEP:...............................TELEFONE: DDD (.........)........................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: .................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ...................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.................................SEXO:  M   (   )   F  (    ) 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................ Nº ......... APTO: .......... 
BAIRRO: ...........................................CIDADE: ................................................ 
CEP: .................................... TELEFONE: DDD : (........)................................... 
 

_______________________________________________________________ 
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: IMUNORREGULAÇÃO CENTRAL E 

PERIFÉRICA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN E 

AUTOIMUNIDADE 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  Cristina Miuki Abe Jacob 

CARGO/FUNÇÃO: Chefe da Unidade de Alergia e Imunologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 36304 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto da Criança 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO (   ) RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO (   ) 
 RISCO BAIXO (   ) RISCO MAIOR (  )  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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___________________________________________________________________________________  
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 

Essas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária de 

seu (sua) filho (a) neste estudo cujo objetivo é avaliar a presença de doenças 

auto-imunes e as alterações da função imunológica em crianças portadoras de 

síndrome de Down. A doença de seu filho (a) (Síndrome de Down) pode estar 

associada com alterações do sistema de defesa que se apresentam com o 

passar dos anos, levando a infecções repetidas ou a doenças chamadas auto-

imunes, como por exemplo, doenças da tireóide, diabetes, intolerância ao 

glúten, entre outros. Nos portadores da síndrome de Down essas doenças são 

mais freqüentes e parecem estar relacionadas a envelhecimento precoce do 

sistema de defesa. O diagnóstico precoce através de investigação ativa dessas 

doenças possibilita o tratamento precoce e adequado destas doenças. O timo é 

um dos órgãos do sistema imune relacionado ao desenvolvimento das funções 

acima descritas, sendo importante a avaliação de sua função, que será 

realizada neste estudo. Será feita coleta de sangue de cerca de 20 ml divididos 

em duas datas diferentes para pesquisar a presença de anticorpos contra 

alguns órgãos de seu filho (a) que podem estar presentes nas doenças auto-

imunes, para estudar o funcionamento do sistema de defesa de seu filho e 

ainda para avaliar alguns defeitos genéticos que podem estar relacionados com 

essas doenças. Poderá haver a formação de estoque de amostras (soroteca) a 

depender de condições técnicas. Não haverá risco neste estudo exceto o risco 

mínimo relativo à punção para coleta dos exames. Não haverá procedimentos 

alternativos que possam ser vantajosos para seu (sua) filho (a) além dos 

próprios resultados da pesquisa. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

Como responsável pelo seu (sua) filho (a), você terá acesso, a qualquer tempo, 

às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas e  liberdade de retirar seu 
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consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. Os dados são sigilosos, 

sendo salvaguardados a confidencialidade, sigilo e privacidade. Seu (sua) filho 

(a) terá disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à 

saúde, decorrentes da pesquisa, pois ele está matriculado no Ambulatório de 

Alergia e Imunologia do Instituto da Criança. Como a pesquisa inclui apenas 

procedimentos diagnósticos in vitro e não avaliações terapêuticas, não estão 

previstos danos e indenizações. 

_______________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS  

Cristina Miuki Jacob: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

Luciana Maria de Andrade Ribeiro: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

Angela Bueno Ferraz Fomin: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

 

 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa  

São Paulo, .............. de ........................................... de  2.........     

 

__________________________________________          _____________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal  assinatura do pesquisador  
                                                                                                         (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PACIENTES CONTROLE 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE: ............................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................SEXO :    M  (   )  F(   ) 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................ Nº ........ APTO: ........... 
BAIRRO:  .........................................CIDADE: .................................................. 
CEP:.............................. TELEFONE: DDD (.........) .......................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ...................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M   (   )  F (   ) 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................... Nº ......... APTO: .......... 
BAIRRO: ................................CIDADE: ....................................................... 
CEP: ......................................... TELEFONE: DDD :..................................... 

_______________________________________________________________ 
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: IMUNORREGULAÇÃO CENTRAL E 

PERIFÉRICA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN E 

AUTOIMUNIDADE 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  Cristina Miuki Abe Jacob 

CARGO/FUNÇÃO: Chefe da Unidade de Alergia e Imunologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 36304 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto da Criança 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO (   ) RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO (   ) 
 RISCO BAIXO (   ) RISCO MAIOR (   )  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 

__________________________________________________________________________________       
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 
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Essas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária de 

seu (sua) filho (a) neste estudo cujo objetivo é avaliar as alterações da função 

imunológica em crianças portadoras de síndrome de Down e comparar o 

funcionamento do sistema imunológico dessas crianças com crianças 

saudáveis, ou seja, crianças sem doenças auto imunes (doenças da tireóide, 

diabetes, intolerância ao glúten)  e sem síndromes genéticas. O timo é um dos 

órgãos do sistema imune relacionado ao controle das doenças auto imunes, 

sendo importante a avaliação de seu funcionamento, que será realizada neste 

estudo. Será feita coleta de sangue de cerca de 20 ml para pesquisar a 

atividade do timo, para estudar o funcionamento do sistema de defesa de seu 

filho e ainda para avaliar alguns defeitos genéticos que podem estar 

relacionados com essas doenças. Poderá haver a formação de estoque de 

amostras (soroteca) a depender de condições técnicas. Não haverá risco neste 

estudo exceto o risco mínimo relativo à punção para coleta dos exames. Não 

haverá procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para seu (sua) 

filho (a) além dos próprios resultados da pesquisa. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

Como responsável pelo seu (sua) filho (a), você terá acesso, a qualquer tempo, 

às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas e  liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. Os dados são sigilosos, 

sendo salvaguardados a confidencialidade, sigilo e privacidade. Seu (sua) filho 

(a) terá disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à 

saúde, decorrentes da pesquisa, pois ele está matriculado no Ambulatório de 

Endocrinologia do Instituto da Criança. Como a pesquisa inclui apenas 

procedimentos diagnósticos in vitro e não avaliações terapêuticas, não estão 

previstos danos e indenizações. 

______________________________________________________________ 
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V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS  

Cristina Miuki Jacob: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

Luciana Maria de Andrade Ribeiro: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

 

 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa  

São Paulo, .............. de ........................................... de  2.........     

 

______________________________________                 _____________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal  ssinatura do pesquisador  
                                                                                                                    (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO D: TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PACIENTES COM 
DOENÇA AUTOIMUNE 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE: .................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................... SEXO :    M  (   )  F (   ) 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................................... Nº ........ APTO: ........... 
BAIRRO:  .....................................CIDADE: ....................................................... 
CEP:...........................TELEFONE: DDD (.........) .............................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: .................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ...................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M   (  )   F (  )  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .................................................................. Nº ......... APTO: ....... 
BAIRRO: .................................CIDADE: ....................................................... 
CEP: ............................. TELEFONE: DDD : (..........)........................................ 
 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: IMUNORREGULAÇÃO CENTRAL E 

PERIFÉRICA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN E 

AUTOIMUNIDADE 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  Cristina Miuki Abe Jacob 

CARGO/FUNÇÃO: Chefe da Unidade de Alergia e Imunologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 36304 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto da Criança 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO (  ) RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO (  ) 
 RISCO BAIXO (  ) RISCO MAIOR (  )  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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____________________________________________________________________________________ 

       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 

Essas informações estão sendo fornecidas para a participação voluntária de 

seu (sua) filho (a) neste estudo cujo objetivo é avaliar as alterações da função 

imunológica em crianças portadoras de síndrome de Down e doenças auto 

imunes (doenças da tireóide, diabetes, intolerância ao glúten)  e comparar com 

as alterações imunológicas de pacientes com doença auto imunes sem 

Síndrome de Down. O timo é um dos órgãos do sistema imune relacionado ao 

controle das doenças autoimunes, sendo importante a avaliação de seu 

funcionamento, que será realizada neste estudo. Será feita coleta de sangue 

de cerca de 20 ml para pesquisar a presença de anticorpos contra alguns 

órgãos de seu filho (a) que podem estar presentes nas doenças auto-imunes, 

para estudar o funcionamento do sistema de defesa de seu filho e ainda para 

avaliar alguns defeitos genéticos que podem estar relacionados com essas 

doenças. Poderá haver a formação de estoque de amostras (soroteca) a 

depender de condições técnicas. Não haverá risco neste estudo exceto o risco 

mínimo relativo à punção para coleta dos exames. Não haverá procedimentos 

alternativos que possam ser vantajosos para seu (sua) filho (a) além dos 

próprios resultados da pesquisa. 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

Como responsável pelo seu (sua) filho (a), você terá acesso, a qualquer tempo, 

às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas e  liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. Os dados são sigilosos, 

sendo salvaguardados a confidencialidade, sigilo e privacidade. Seu (sua) filho 

(a) terá disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à 

saúde, decorrentes da pesquisa, pois ele está matriculado no Ambulatório de 
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Endocrinologia do Instituto da Criança. Como a pesquisa inclui apenas 

procedimentos diagnósticos in vitro e não avaliações terapêuticas, não estão 

previstos danos e indenizações. 

_______________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS  

Cristina Miuki Jacob: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

Luciana Maria de Andrade Ribeiro: Av Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Telefone: 30698585 / 30698512 

 

 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa  

São Paulo, .............. de ........................................... de  2.........     

 

__________________________________________            ____________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal assinatura do pesquisador  
                                                                                                               (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO E: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS 

VALORES OBTIDOS DAS ANÁLISES 

Caracterização laboratorial dos pacientes com SD 

 

GRUPO IDADECOLETA LEUC LINF CD4 NAIVE MEMORIA CD8 TREG CD28NULL CD19 CD56 TREC 

SDAI 19,3 9300 2167 901 185 34 635 8 28 32 327 513243301 

SDAI 17,33 5800 1970 510 200 62 150 38 11 190 280 138296914 

SDAI 15,05 6900 3310 510 169 73 470 25 19 490 50 506067210 

SDAI 16,57 3600 600 300 54 62 130 13 2 30 60 74264752 

SDAI 13,13 4200 890 390 70 74 700 3 130 70 10 290959 

SDAI 14,84 6500 2000 1060 262 114 200 36 74 130 20 317389990 

SDAI 14,19 8400 1340 510 163 92 170 45 86 110 90 531593285 

SDAI 14,71 4200 1090 380 137 34 400 26 11 30 70 736487602 

SDAI 11,67 4500 2230 790 317 108 350 52 154 120 190 194382730 

SDAI 14,2 9600 1800 540 169 55 260 5 55 130 130 101128580 

SDAI 17,26 11400 1600 610 200 55 300 52 18 90 60 125122455 

SD 17,05 13000 2560 340 104 72 1090 14 34 30 220 51590972 

SD 17,06 6200 2180 700 166 182 320 4 40 320 400 693003476 

SD 14,1 6900 2900 1190 499 178 930 20 56 80 200 902762080 

SD 16,82 11400 2980 650 100 180 330 34 188 120 680 90715749 

SD 13,06 12500 4430 1080 323 196 800 42 63 190 890 1268627948 

SD 14,51 12100 1890 640 172 85 210 1 400 80 20 1230338836 

SD 14,41 8900 2870 1160 487 99 1000 42 68 170 460 806161915 

SD 13,84 5200 1740 790 314 172 270 69 257 50 90 3556810576 

SD 11,69 7800 1290 480 83 15 200 11 28 80 60 709561749 

SD 13,53 11000 710 170 48 36 140 9 3 10 50 145794972 

SD 14,51 12100 1890 640 172 85 210 1 400 80 20 1230338836 
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Caracterização laboratorial dos pacientes dos grupos controle 

 

 

GRUPO IDADECOLETA LEUC LINF CD4 NAIVE MEMORIA 
CD8 TREG CD28NU CD19 CD56 TREC 

AI 17,54 7900 1210 530 170 91 100 39 7 100 10 41122974 

AI 17,07 8600 550 220 152 19 140 1 11 30 70 793369122 

AI 15,09 7200 3580 1540 1105 185 440 55 15 40 40 5725755193 

AI 15,83 5600 3248 643 36 266 542 39 235 591 179 35257474 

AI 13,32 4600 1330 300 96 75 190 31 208 120 110 2845663730 

AI 16,1 10600 3240 1580 652 42 440 137 46 540 130 2507586904 

AI 12,97 7200 1050 280 32 88 140 10 20 110 10 1063914732 

AI 12,86 7000 1680 790 474 76 250 42 23 270 90 2724747123 

AI 12,32 10200 2142 600 

  

129 6 0 20 20 702748258 

AI 13,78 6000 1030 250 20 96 230 5 4 160 100 1710857502 

AI 15,24 9100 1170 140 27 36 120 13 1 80 110 1174869241 

NL 17,5 10660 3030 1330 521 213 430 21 3 200 30 913558528 

NL 17,08 9300 3830 1390 802 110 780 22 19 950 40 528729582 

NL 16,87 6230 1610 430 170 67 160 17 2 210 20 31600584 

NL 15,81 6300 1130 439 

  

125 14 0 130 200 1747512326 

NL 12,65 7600 1620 700 414 42 170 7 9 340 110 222562898 

NL 15,81 6100 2280 870 440 77 390 3 50 470 80 2507586902 

NL 13,52 7800 2660 1130 447 156 380 10 38 320 120 1126800587 

NL 14,1 8900 1600 689 200 158 176 40 14 304 106 683965773 

NL 11,61 6500 2431 972 617 112 559 64 8 301 188 2407576902 

NL 13,52 7800 2660 1130 447 156 380 10 38 320 120 1126800587 

NL 16,87 11000 2840 1330 481 299 340 6 85 360 30 91149117 
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Tabela  1:  Caracterização de 44 pacientes avaliados na Unidade de 

Alergia e Imunologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – 2011 quanto a 

idade e sexo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Sexo Idade (Mediana) Idade  

(Variação) 

SDAI 7F:4M 14a11m 11a8m-19a7m 

SDNAI 5F:6M 14a5m 11a8m-17a 

AI 6F:5M 15a1m 12a4m-17a7m 

CO 7F:4M 15a9m 11a7m-17a6m 
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Tabela 2 - Distribuição dos valores de leucócitos, linfócitos, subpopulações 

de linfócitos e células NK nos grupos de pacientes com Síndrome 

de Down (SD) e sem a síndrome (NSD) avaliados na Unidade de 

Alergia e Imunologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – 2011 

 
Células  

Mediana 

célsx109/L  

(Min-Max) 

SD 

(n=22) 

NSD 

(n=22) 

P 

Leucócitos  8,10 

(3,60-13,00) 

7,70 

(4,60-11,00) 
0,707 

    

Linfócitos  1,93 

(0,60-4,43) 

1,91 

(0,55-3,83) 
0,879 

    

Linfócitos T 

CD4+ 

 

0,62 

(0,17-1,19) 

0,70 

(0,14-1,58) 
0,425 

    

Linfócitos T 

CD8+ 

 

0,31 

(0,13-1,09) 
0,24 

(0,10-0,78) 
0,170 

    

Linfócitos 

CD19+ 

 

0,08 

(0,01-0,49) 

0,24 

(0,02-0,95) 0,006* 

    

Células NK 0,09 

(0,01-0,89) 

0,09 

(0,01-0,20) 

0,217 

* p<0,05  
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Tabela 3 - Distribuição dos valores das subpopulações de linfócitos T 
CD4+ nos grupos de pacientes com Síndrome de Down (SD) e 
sem a síndrome (NSD) avaliados na Unidade de Alergia e 
Imunologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – 2011 

 

Células 

Mediana célsx109/L 

(Min-Max) 

SD 

(n=22) 

NSD 

(n=22) 

P 

Linfócitos T 

CD4+ naive 

 

0,171 

(0,05-0,50) 

0,430 

(0,02-1,10) 

0,144 

Linfócitos T 

CD4+ memória 

 

0,08 

(0,01-0,20) 

0,09 

(0,02-0,30) 

0,273 

Linfócitos 

CD4+CD28null 

 

0,05 

(0,02-0,40) 

0,01 

(0,000-0,23) 

0,008 

Linfócitos T 

CD4+CD25+ 

0,05 

(0,02-0,40) 

0,06 

(0,02-0,19) 

0,121 

Linfócitos Treg 

 

0,02 

(0,001-

0,07) 

0,01 

(0,001-0,14) 

0,888 

* p<0,05  
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Tabela 4 - Distribuição das medianas de concentrações de TREC/mL em 

pacientes com Síndrome de Down (SD) e sem a síndrome 
(NSD) avaliados na Unidade de Alergia e Imunologia do 
HCFMUSP – 2011 

 
 SD 

(n=22) 

NSD 

(n=22) 

P 

Log 

TREC/mL 

8,7050 

(5,4600-9,550) 

9,0400 

(7,500- 9,760) 

0, 04* 
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Tabela 5 - Distribuição dos valores de leucócitos, linfócitos, 

subpopulações e células NK nos grupos de pacientes com 

Autoimunidade (CAI) e sem Autoimunidade (NAI) avaliados na 

Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança do 

HCFMUSP – 2011 

Células  

Mediana 

célsx109/L  

(Min-Max) 

CAI 

(n=22) 

NAI 

(n=22) 

P 

Leucócitos 7,10 

(3,60-11,40) 

8,35 

(5,20-11,00) 

0,041* 

    

Linfócitos 1,64 

(0,55-3,58) 

2,35 

(0,71-4,43) 

0,045* 

    

Linfócitos T 

CD4+ 

0,52 

(0,14-1,58) 

0,74 

(0,17-1,39) 

0,023* 

    

Linfócitos T 

CD8+ 

 

0,24 

(0,10-0,40) 

0,33 

(0,12-1,09) 

0,139 

    

Linfócitos CD19+ 

 

0,11 

(0,02-0,59) 

0,19 

(0,01-0,95) 

0,105 

    

Células NK 

 

0,08 

(0,01-0,33) 

0,11 

(0,02-0,89) 

0,231 

*p<0,05 
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Tabela 6 -  Distribuição dos valores de subpopulações de linfócitos T CD4+ 
nos grupos de pacientes com Autoimunidade (CAI) e sem 
Autoimunidade (NAI) avaliados na Unidade de Alergia e 
Imunologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – 2011 

 
Células  

Mediana 

célsx109/L  

(Min-Max) 

CAI 

(n=22) 

NAI 

(n=22) 

p 

Linfócitos T  

CD4+ naive 

 

0,17 

(0,02-1,16) 

0,32 

(0,05-0,80) 

0,025* 

Linfócitos T 

CD4+ 

memória 

 

0,07 

(0,02-0,26) 

0,11 

(0,01-0,30) 

0,021* 

Linfócitos  

CD4+CD28null 

 

0,02 

(0,00-0,23) 

0,04 

(0,00-0,40) 

0,467 

Linfócitos T 

CD4+CD25+ 

0,05 

(0,01-0,16) 

0,06 

(0,01-0,14) 

0,991 

    

Linfócitos Treg 

 

0,03 

(0,001-

0,14) 

0,01 

(0,001-0,17) 

0,291 

*p<0,05 



52 

Tabela 7 - Distribuição das concentrações de TREC/mL em pacientes com 
Autoimunidade (CAI) e sem Autoimunidade (NAI) avaliados na 
Unidade de Alergia e Imunologia do HCFMUSP – 2011 

 
 CAI 

(n=22) 

NAI 

(n=22) 

P 

Log 

TREC/mL 

8,718 1 

(5,464-9,758) 

8,906 

(7,713-9,551) 

0,485 
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Tabela 8 -  Distribuição dos valores de leucócitos, linfócitos, 
subpopulações e células NK nos grupos de pacientes com 
Síndrome de Down e Autoimunidade (SDAI), Síndrome de 
Down sem autoimunidade (SDNAI), pacientes com 
autoimunidade sem Síndrome de Down (AI) e controles (CO) 
avaliados na Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da 
Criança do HCFMUSP – 2011 

 
 SDAI 

(n=11) 

SDNAI 

(n=11) 

AI 

(n=11) 

CO 

(n=11) 

Leucócitos  

 

6,50 

(3,60-11,40) 

11,00 

(5,20-

13,00) 

7,20 

(4,60-10,60) 

7,80 

(6,10-

11,00) 

 

Linfócitos  

 

1,80 

(0,60-3,31) 

2,18 

(0,71-4,43) 

1,33 

(0,55-3,58) 

2,43 

(1,13-3,83) 

 

Linfócitos 

T CD4+ 

 

0,51 

(0,30-1,06) 

0,650 

(0,17-1,19) 

0,530 

(0,14-1,58) 

0,97 

(0,43-1,39) 

Linfócitos 

T CD8+ 

 

0,30 

(0,13-0,70) 

0,32 

(0,14-1,09) 

0,19 

(0,10-0,54) 

0,38 

(0,12-0,78) 

Linfócitos 

CD19+ 

 

0,11 

(0,03-0,49) 

0,08 

(0,01-0,32) 

0,11 

(0,02-0,59) 

0,32 

(0,13-0,95) 

Células NK 

 

0,07 

(0,01-0,33) 

0,20 

(0,02-0,89) 

0,09 

(0,01-0,18) 

0,10 

(0,02-0,20) 
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Tabela 9 -  Distribuição dos valores de leucócitos, linfócitos, 
subpopulações e células NK nos grupos de pacientes com 
Síndrome de Down e Autoimunidade (SDAI), Síndrome de 
Down sem autoimunidade (SDNAI), pacientes com 
autoimunidade sem Síndrome de Down (AI) e controles (CO) 
avaliados na Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da 
Criança do HCFMUSP – 2011 

 
 SDAI 

(n=11) 

SDNAI 

(n=11) 

AI 

(n=11) 

CO 

(n=11) 

Linfócitos T  

CD4+ naive 

 

0,17 

(0,07-0,26) 

0,17 

(0,05-0,49) 

0,15 

(0,02-

1,11) 

0,45 

(0,17-0,80) 

Linfócitos T 

CD4+ 

memória 

 

0,06 

(0,03-0,11) 

0,10 

(0,04-0,19) 

0,08 

(0,02-

0,18) 

0,16 

(0,04-0,30) 

Linfócitos  

CD4+CD28null 

 

0,03 

(0,002-

0,15) 

0,06 

(0,003-0,04) 

0,01 

(0-0,23) 

0,01 

(0-0,08) 

Linfócitos T 

CD4+CD25+ 

 

0,05 

(0,01-0,09) 

0,03 

(0,01-0,10) 

0,04 

(0,02-

0,19) 

0,07 

(0,02-0,14) 

Linfócitos Treg 

 

0,03 

(0,003-

0,05) 

0,01 

(0,001-0,07) 

0,03 

(0,001-

0,14) 

0,01 

(0,003-0,06) 
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Tabela 10 - Distribuição das medianas de concentrações de TREC/mL nos 
grupos de pacientes com Síndrome de Down e Autoimunidade 
(SDAI), Síndrome de Down sem autoimunidade (SDNAI), 
pacientes com autoimunidade sem Síndrome de Down (AI) e 
controles (CO) avaliados na Unidade de Alergia e Imunologia 
do Instituto da Criança - HCFMUSP – 2011 

 
 SDAI 

(n=11) 

 

SDNAI 

(n=11) 

 

AI 

(n=11) 

 

CO 

(n=11) 

Log 

TREC/mL 

8,290 

(5,460-

8,870) 

7,710 

(8,910-

9,500) 

7,550 

(7,070-

9,760) 

8,960 

(7,500-

9,400) 
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 Tabela 11 - Níveis de significância nas comparações entre as medianas de 
linfócitos T CD4+, linfócitos T CD4+ naive, linfócitos T CD4+ 
memória, linfócitos B CD19+ e concentrações de sjTREC/mL 
para os grupos de pacientes com Síndrome de Down e 
Autoimunidade (SDAI), Síndrome de Down sem autoimunidade 
(SDNAI), pacientes com autoimunidade sem Síndrome de 
Down (AI) e controles (CO)  avaliados na Unidade de Alergia e 
Imunologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – 2011 

 
 SDAI x 

CO 

 

SDNAI x 

CO 

 

AI x CO 

 

Linfócitos T  

CD4+ 

0,0191 0,133 0,065 

Linfócitos T 

CD4+ naive  

<0,001* 0,013* 0,063 

Linfócitos T 

CD4+ 

memoria  

0,010* 0,809 0,143 

Linfócitos B 

CD19+ 

0,001* <0,001* 0,016 

SjTREC 0,030 0,9738 0,2784 

 1 Nível de significância ( Mann Whitney) 
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Tabela 12 - Níveis de significância nas comparações entre as medianas de 
linfócitos T CD4+, linfócitos T CD4+ naive, linfócitos T CD4+ 
memória, linfócitos B CD19+ e entre as médias de sjTREC/mL 
para os grupos de pacientes com Síndrome de Down e 
Autoimunidade (SDAI) x Síndrome de Down sem 
autoimunidade (SDNAI), avaliados na Unidade de Alergia e 
Imunologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – 2011 

 
 SDAI x SDNAI 

(n=11) 

Linfócitos T CD4+ 0,270 

Linfócitos TCD4+ naive  0,797 

Linfócitos TCD4+ 

memoria  

0,076 

Linfócitos BCD19+ 0,748 

SjTREC 0,030* 
1 Nível de significância ( Mann Whitney) 
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Figura 1 – Grupos de avaliação definidos na casuística. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição de doenças autoimunes em pacientes com (SDAI) e 

sem SD (AI). 
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Figura 3a - Distribuição dos valores absolutos de linfócitos T CD4+CD45RA+CD62L+ 
para os grupos com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 

Figura 3b - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos T CD4+CD45RA+CD62L+ 
para os grupos com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 
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Figura 4a - Distribuição dos valores absolutos de linfócitos T CD4+CD25+CD127-
Foxp3+ para os grupos com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 

Figura 4b - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos T CD4+CD25+CD127-
Foxp3+ para os grupos com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 
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Figura 5b - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos T CD4+CD28null para os 
grupos com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 

Figura 5a - Distribuição dos valores absolutos de linfócitos T CD4+CD28null para os 
grupos com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 
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Figura 6b - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos B CD19+ para os grupos 
com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 

Figura 6a - Distribuição dos valores absolutos de linfócitos B CD19+ para os grupos 
com SD (SD) e sem a síndrome (NSD) 
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Figura 7 - Distribuição dos valores de log10TREC para os grupos com SD (SD) e sem 
a síndrome (NSD) 
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Figura 8 - Distribuição dos valores absolutos de linfócitos T CD4+CD45RA+CD62L+ 
para os grupos com SD e autoimunidade (SDAI) com SD e sem 
autoimunidade (SDNAI), pacientes com autoimunidade isolada (AI) e 
controles saudáveis (CO). 

Figura 9 - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos T CD4+CD25+CD127-
Foxp3+ para os grupos com SD e autoimunidade (SDAI) com SD e sem 
autoimunidade (SDNAI), pacientes com autoimunidade isolada (AI) e 
controles saudáveis (CO). 
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Figura 10 - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos T CD4+CD28null para os 
grupos com SD e autoimunidade (SDAI) com SD e sem autoimunidade 
(SDNAI), pacientes com autoimunidade isolada (AI) e controles saudáveis 
(CO). 

Figura 11 - Distribuição dos valores percentuais de linfócitos B CD19+ para os grupos 
com SD e autoimunidade (SDAI) com SD e sem autoimunidade (SDNAI), 
pacientes com autoimunidade isolada (AI) e controles saudáveis (CO). 
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Figura 12 - Distribuição dos valores de log10TREC para os grupos com SD e 
autoimunidade (SDAI), com SD e sem autoimunidade (SDNAI), pacientes 
com autoimunidade isolada (AI) e controles saudáveis (CO). 
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