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RESUMO 
 

LAMBERT, C. G. Efeito do interferon-gama em células dendríticas de pacientes 
com defeitos no CD40L. 2016. 61f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
A Síndrome de Hiper-IgM é uma imunodeficiência primária ocasionada por mutações 
que levam a defeitos na troca de isótopo da cadeia pesada das imunoglobulinas e 
na hipermutação somática, resultando em níveis séricos normais ou elevados de 
IgM, associados com baixos níveis séricos de IgG, IgA e IgE. O primeiro tipo de 
hiper-IgM descrita foi a síndrome da X-HIGM ligada ao cromossomo X, que se deve 
a mutações no gene CD40LG. A proteína CD40L, codificada pelo CD40LG, é 
expressa na superfície de linfócitos T e interage com seu receptor CD40, expresso 
nas células apresentadoras de antígeno como linfócitos B e células dendríticas. A 
diminuída expressão de CD40L pelos linfócitos T afeta os monócitos e células 
dendríticas, diminuindo a secreção de IL-12. Esta reduzida secreção resulta na 
diminuição da produção de IFN-γ pelos linfócitos T, contribuindo para a 
suscetibilidade aumentada a infecções oportunistas observadas nestes pacientes.  
As células dendríticas são um elemento primordial do sistema imune pela conexão 
que estabelecem entre a imunidade inata e adaptativa e pela capacidade única de 
modulação da resposta adaptativa. Nesta conexão, a interação CD40L-CD40 exerce 
importante papel para resposta antigênica através de sua ação sobre as células 
dendríticas, como amplificar a apresentação de antígenos e a maior  ativação, 
proliferação e diferenciação dos linfócitos T. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito in vitro do interferon-gama em células dendríticas de pacientes com mutações 
no CD40LG. Para tanto, as células dendríticas foram diferenciadas a partir de 
monócitos de sangue periférico, tratadas in vitro com interferon-gama, pulsadas com 
C. albicans e analisadas quanto a expressão das moléculas co-estimulatórias 
CD80(B7-1) e CD86 (B7-2), a produção de espécies reativas de oxigênio, das 
citocinas IL-10, IL-12, IL-4 e IL-5, e por fim, a capacidade destas células em induzir 
linfoproliferação também foram avaliadas. O tratamento com IFN-γ sob as DCs 
imaturas induziu aumento na expressão da molécula CD86 em indivíduos sadios e 
nos pacientes X-HIGM. As células dendríticas dos controles saudáveis e dos 
pacientes sob as mesmas condições quando pré-tratadas com IFN-γ e desafiadas 
com C. albicans foram capazes de aumentar a resposta na produção de espécies 
reativas de oxigênio, citocina IL-12 e porcentagem de proliferação dos linfócitos 
TCD3. Com base nestes resultados, o IFN-γ demonstrou capacidade em 
potencializar a resposta das células dendríticas tanto em indivíduos saudáveis 
quanto em pacientes com X-HIGM. Os resultados obtidos podem fundamentar 
futuros ensaios clínicos que visem o desenvolvimento de novas opções terapêuticas 
para o tratamento de pacientes acometidos por infecções oportunistas. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Hiper IgM. Células dendríticas. Interferon-gama. 
CD40L. C. albicans. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

LAMBERT, C. G. Effect of interferon-gamma on dendritic cells of patients with 
CD40L defects. 2017. 61p. Masters science (Immunology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

Hyper-IgM Syndrome is a primary immunodeficiency caused by mutations 
leading to defects in immunoglobulin heavy chain isotope exchange and somatic 
hypermutation, resulting in normal or elevated serum IgM levels associated with low 
serum levels of IgG, IgA And IgE. The first type of hyper-IgM described was the X-
HIGM syndrome linked to the X chromosome, which is due to mutations in the 
CD40LG gene. The CD40L protein, encoded by CD40LG, is expressed on the 
surface of T lymphocytes and interacts with its CD40 receptor, expressed on antigen 
presenting cells such as B lymphocytes and dendritic cells. Decreased CD40L 
expression by T lymphocytes affects monocytes and dendritic cells, decreasing IL-12 
secretion. This reduced secretion results in decreased IFN-γ production by T 
lymphocytes, contributing to the increased susceptibility to opportunistic infections 
observed in these patients. Dendritic cells are a key element of the immune system 
by the connection that they establish between innate and adaptive immunity and  the 
unique ability to modulate the adaptive response. In this connection, the CD40L-
CD40 interaction plays an important role in antigenic response by acting on dendritic 
cells, such as amplifying the antigen presentation and the greater activation, 
proliferation and differentiation of T lymphocytes. The objective of this work was to 
evaluate the effect in vitro analysis of interferon-gamma in dendritic cells from 
patients with mutations in CD40LG.  The dendritic cells were differentiated from 
peripheral blood monocytes treated in vitro with interferon gamma, pulsed with C. 
albicans and analyzed for the expression of co-stimulatory molecules CD80 (B7-1) 
and CD86 (B7- 2), production of reactive oxygen species, cytokines IL-10, IL-12, IL-4 
and IL-5, and finally the ability of these cells to induce lymphoproliferation were also 
assessed. Treatment with IFN-γ under immature DCs induced increased expression 
of the CD86 molecule in healthy subjects and in X-HIGM patients. Dendritic cells 
from healthy controls and patients under the same conditions when pre-treated with 
IFN-γ and challenged with C. albicans were able to increase response in the 
production of reactive oxygen species, IL-12 cytokine and proliferation percentage of 
TCD3 lymphocytes. Based on these results, IFN-γ demonstrated ability to potentiate 
dendritic cell response in both healthy and X-HIGM patients. The results obtained 
may support possible future clinical trials aimed at the development of new 
therapeutic options in the treatment of patients with opportunistic infections. 

 
Keywords: Hyper IgM Syndrome. Dendritic cells. Interferon-gamma. CD40L. C. 
albicans. 

  



 
 

1 INTRODUÇÃO 

Pacientes com deficiência do CD40 ligante (CD40L), ou Hiper-IgM ligada ao X 

(X-HIGM), apresentam maior susceptibilidade a infecções graves, causadas por 

bactérias extracelulares. Tal disposição é, em parte, atribuída a uma ineficiente 

resposta mediada por anticorpos. Outra particularidade desses pacientes, que ainda 

necessita de esclarecimentos, é a maior incidência de infecções fúngicas. 

Um claro entendimento dos diferentes mecanismos de defesa envolvidos na 

infecção por C. albicans é essencial para o desenvolvimento de estratégias, tanto 

para a prevenção e controle, como para o tratamento das infecções por esse fungo. 

A contenção da invasão do patógeno no hospedeiro exige uma resposta rápida, 

geralmente promovida pelo sistema imune inato, o qual se desenvolve prontamente, 

precedendo a expansão clonal de linfócitos antígenos específicos. O sistema imune 

inato consiste de células NK, complemento, proteínas plasmáticas e células 

fagocíticas e serve para dois propósitos principais: atuar como um efeito direto 

antifúngico pela destruição do patógeno através da produção de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) e como uma função instrutiva nas células do sistema imune 

adaptativo, por meio da produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, da 

indução de atividades co-estimulatórias e da apresentação de antígeno (1).  

Dados provenientes da literatura colhidos em laboratórios de pesquisa (2) 

demonstram um mau funcionamento das células dendríticas (DCs) de pacientes com 

X-HIGM. Esses dados nos instigam a investigar fatores que possam melhorar essa 

disfunção.  

A avaliação do efeito do tratamento com interferon-gama (IFN-γ), na função 

das DCs, pode contribuir para o avanço do conhecimento sobre os mecanismos 

imunológicos, envolvidos nos quadros infecciosos dos pacientes com X-HIGM. 

 
 
1.1 Síndrome da Hiper IgM 
  

 A Síndrome de Hiper IgM (HIGM) descrita, pela primeira vez, em 1961, por 

Rosen e Burtin (3, 4), tem incidência estimada em 1/500.000 nascimentos (5) e é 

mais comumente observada em indivíduos do sexo masculino, na forma de uma 

herança recessiva, ligada ao cromossomo X (6, 7).  



 
 

 A HIGM é uma imunodeficiência primária, caracterizada por defeito na troca de 

isótopo de cadeia pesada das imunoglobulinas, resultando em níveis séricos 

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

IgE.  

 Os defeitos moleculares, descritos até o momento, relacionados a essa 

Síndrome, incluem mutações no CD40L, CD40, activation-induced cytidine 

deaminase (AID), uracil-DNA glicolisase (UNG) e nuclear factor kappa B (NF-Κb) - 

todas moléculas fundamentais na fisiologia da troca de isótipos de cadeia pesada 

das imunoglobulinas. Os patógenos mais frequentes são bactérias extracelulares, 

micobactérias e fungos, resultando num padrão fenotípico de imunodeficiência 

combinada.  

 Uma publicação recente, do Registro Latino-Americano de Imunodeficiências 

Primárias, demonstrou que pacientes latino-americanos apresentam infecções 

fúngicas relevantes, incluindo Pneumocystis jiroveci, Candida albicans e 

Paracoccidioides brasiliensis, dentre outras (8). Os pacientes com HIGM são 

suscetíveis a infecções sinopulmonares recorrentes, infecções oportunistas, 

neutropenia, doença autoimune e Câncer (9), particularmente do fígado, do 

pâncreas e da via biliar (10). No entanto, as manifestações clínicas de HIGM podem 

ser variáveis e, em parte, dependem do defeito molecular que afeta a via de 

sinalização do CD40L/CD40. 

 
1.2 A interação CD40L/CD40 na resposta imune 

 

O CD40L, membro da família TNF-α, família de glicoproteínas associadas à 

membrana, é expresso predominantemente nas células T CD4+ ativadas. Consiste 

numa proteína transmembranar tipo II, codificada no cromossoma X, que é expressa 

na superfície celular como um trímero. Muito do que hoje é sabido sobre o papel da 

interação CD40L/CD40 se deve aos achados clínicos, laboratoriais e 

imunopatológicos obtidos a partir de estudos com pacientes deficientes de CD40L, 

cujos primeiros relatos foram descritos em 1993 (11, 12). As infecções recorrentes 

causadas por um amplo espectro de agentes etiológicos, incluindo bactérias 

extracelulares e intracelulares, vírus, protozoários e mesmo por fungos (13), são as 

características clínicas predominantes, manifestadas por esses indivíduos. 



 
 

 É de essencial importância ressaltar que a suscetibilidade aos patógenos 

oportunistas é uma diferença marcante da deficiência de CD40L, quando comparada 

com deficiências, sobretudo, de anticorpos, tais como a agamaglobulinemia ligada 

ao X (14), ou com as outras formas de HIGM, incluindo as deficiências de AID e 

UNG (15, 16). 

 Além dos patógenos supracitados (Pneumocystis jiroveci e Cryptosporidium 

parvum), pacientes deficientes de CD40L são suscetíveis a infecções causadas por 

Candida albicans, Paracoccidioides brasiliensis (8), Cryptococcus neoformans (17), 

Histoplasma capsulatum (18), Aspergillus sp., Microsporídium sp., Isospora beli e 

micobacterias (8), o que pode resultar em morbidade grave e mortalidade frequente. 

 A interação CD40L/CD40 exerce um papel substancial no desenvolvimento dos 

progenitores mieloides (19). O CD40L solúvel (CD40Ls) interage com o CD40 

expresso na superfície de células do estroma da medula óssea, induzindo a 

produção do fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) e do fator 

estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) (19). Na ausência 

de inflamação, essas duas citocinas atuam sobre os progenitores mielóides, 

induzindo o amadurecimento dos fagócitos. Já, durante a reação inflamatória aguda, 

as moléculas tumor necrosis factor alpha (TNF-α), fas ligante (FasL) e altas 

concentrações do próprio CD40Ls aumentam a expressão do CD40 na superfície 

dos progenitores mielóides. Sob essas condições, a interação CD40L/CD40 induz a 

morte celular por apoptose e por contrabalancear o efeito do G-CSF e do GM-CSF.  

  



 
 

Figura 1 - Diagrama esquemático da interação CD40/CD40L na medula óssea 

 
Em estado basal de não inflamação, a interação CD40L/CD40 regula o desenvolvimento de 
progenitores mieloides, por meio da indução da produção de G-CSF e GM-CSF. Durante a 
inflamação aguda, a interação CD40L/CD40 induz a morte celular por apoptose. (19). 

 

 A neutropenia apresentada pelos pacientes deficientes de CD40L, por si 

só, justificaria a suscetibilidade desses indivíduos às infecções fúngicas. Contudo, 

mesmo quando não neutropênicos e sob tratamento com reposição de 

imunoglobulinas e G-CSF, pacientes deficientes de CD40L continuam a manifestar 

infecções fúngicas graves (20). Esse fato sugere que, além de defeitos em linfócitos 

B, esses indivíduos também denotam mau funcionamento de outras células 

envolvidas com a resposta imune antifúngica. 

As DCs de pacientes deficientes de CD40L também foram estudas pelo nosso 

grupo e foi observado falha na maturação celular. Em resposta aos fungos C. 

albicans destacou-se: expressão reduzida da molécula coestimulatória CD80 e do 

complexo principal de compatibilidade (MHC II), concentrações reduzidas de IL-12 e 

concentrações aumentadas de IL-10. As DCs em co-cultura com linfócitos T 

autólogos, apresentaram reduzida capacidade de induzir a geração de linfócitos T 

auxiliares (Th1) cuja citocina de assinatura é o IFN-γ, porém houve uma 

exacerbação da resposta por linfócitos Th2 que são produtoras de IL-4 e IL-5, 

caracterizando um padrão de resposta imune associado a suscetibilidade a 

infecções fúngicas. (21). 

 



 
 

1.3 Defeitos genéticos e moleculares da Síndrome de Hiper IgM 
  

 A HIGM pode ser classificada em tipos geneticamente definidos, podendo estar 

relacionada a falhas de sinalização na via do CD40, devido à incapacidade de 

expressão de CD40 ou CD40L, ou deste em se ligar ao CD40, resultando em uma 

via de sinalização ineficiente, que acarreta efeitos adversos na troca do isótipo das 

imunoglobulinas (22). 

 Diversos defeitos genéticos foram descritos como formas autossômicas 

recessivas da HIGM (AR-HIGM), que se caracterizam por apresentar expressão 

normal de CD40L, mas com falhas na via de sinalização do CD40 em linfócitos B 

(23, 24). Os desarranjos moleculares detectados nas AR-HIGM incluem defeitos em 

enzimas envolvidas na produção ou reparo de quebras no filamento duplo do DNA, 

durante a troca de isótipo da imunoglobulina (25), tais como a desaminase induzida 

por ativação (AID) (16, 26, 27), uracil-N-glicosilase (UNG) (15), postmeiotic 

segregation increased 2 (PMS2) (28), ataxia telengiectasia mutated (ATM) (29) e o 

gene codificador do Nibrin (30), que é encontrado maculado na Síndrome de quebra 

de Nijmegen (NBS1).  

 Além disso, a AR-HIGM pode ser decorrente de mutações no gene da molécula 

CD40 (31), o receptor do CD40L, proteínas encontradas em linfócitos B, neutrófilos, 

monócitos, DCs, células epiteliais, células endoteliais, fibroblastos e algumas células 

cancerosas (32, 33).  

 A interação entre o CD40, presente em células apresentadoras de antígeno, e 

o CD40L, presente nos linfócitos T, desempenha um papel importante na imunidade; 

falhas nessa interação podem levar à X-HIGM, que é resultante de defeitos 

moleculares no gene CD40LG (11, 12, 34-36), o qual consiste em cinco exons (11, 

12, 35-38), localizados no cromossomo X, na posição Xq26.3–Xq27.1 (39). 

 O produto do gene CD40LG, o CD40L, é uma glicoproteína, de membrana tipo 

II, de 39 kDa, com sequência homóloga ao fator de necrose tumoral (TNF–α), 

expressa na forma de um homotrímero, composto por 261 aminoácidos de modo 

transiente na superfície de linfócitos T CD4+ ativados (40). O CD40L também pode 

ser expresso em linfócitos T CD8+, linfócitos B, mastócitos, basófilos, eosinófilos e 

plaquetas (32). 

 A proteína CD40L possui uma cauda citoplasmática curta e uma grande porção 

extracelular, onde se encontra uma porção homóloga ao TNF, que interage como 



 
 

receptor. Essa região é parcialmente codificada pelo exon 4 e por todo o exon 5, e 

corresponde à região que mais sofre mutações (65%) (41).  

 Além da forma de membrana, o CD40L pode ser solúvel, denominado soluble 

CD40L (sCD40L), sendo formado a partir da clivagem na porção transmembranosa, 

que é secretada por plaquetas estimuladas. Essa clivagem gera uma molécula 

solúvel de 18 kDa com os 148 últimos aminoácidos do CD40L que, por conservar o 

domínio TNFH intacto, mantém a capacidade de se ligar ao CD40 (42).  

 A ligação de sCD40L ao CD40, nos neutrófilos, promove sua ativação, a 

produção e liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS), as quais podem gerar 

estímulo adicional às plaquetas e aumentar a liberação de sCD40L. Essa interação 

pode ter diversos efeitos clínicos, como o aumento da inflamação mediada por 

plaquetas e aterosclerose (43). 

 As várias formas de defeitos moleculares relatadas para o CD40L - o subtipo 

mais frequente de HIGM (44), com frequência estimada em 1/1.000.000 de 

nascimentos (13), incluem substituições únicas de aminoácidos, deleções transcritas 

truncadas, dentro e fora do quadro de leitura. A maior porcentagem das mutações 

encontradas na molécula de CD40L é do tipo missense (39,5%), seguida de 

mutações nonsense (18,6%), deleção frameshift (12,8%) e inserções frameshift 

(10,5%) (45).  

 Recentemente, estudos realizados em pacientes brasileiros deficientes de 

CD40L (20), revelaram seis mutações, sendo elas, um defeito de splicing, levando à 

deleção dos exons 3 (r.345_402del do gene CD40L (CD40LG), uma nova 

substituição missense g.11856 G˃C (c.476 G˃C, pW140C), uma substituição 

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

g.3074_3077delTAGA, o que altera o processamento do RNA. 

 Alguns pacientes que não apresentam CD40L detectável na superfície dos 

linfócitos T, ativados sem qualquer mutação detectável no RNAm do CD40LG (11), 

ou sem nenhum RNAm detectável de CD40LG, sugerem um defeito de transcrição 

do CD40L, como, por exemplo, a expressão deficiente de CD40L devido a 

anormalidades na região do promotor (46). 

 As mutações e deleções no gene CD40LG em X-HIGM resultam em uma 

proteína CD40L defeituosa que, quando expressa na superfície de linfócitos, não 

possui a capacidade de se ligar ao CD40 e, portanto, não o ativa normalmente (13, 

47). Como consequência, há a interrupção da interação entre os linfócitos T CD4+ e 



 
 

linfócitos B, impedindo a troca de isótipo de imunoglobulina, a co-estimulação de 

linfócitos T e o desenvolvimento de linfócitos B de memória. Tendo em vista que o 

defeito genético não é letal para os linfócitos T, mães portadoras de mutação 

possuem inativação aleatória do cromossomo X, em linfócitos T (48), sem acarretar 

em efeito aparente na função imunitária, exceto em casos graves que podem estar 

associados com um fenótipo leve de HIGM (49).  

 Embora tenha sido descrita, inicialmente, como uma deficiência de anticorpos 

(50), a deficiência de CD40L está classificada entre as imunodeficiências 

combinadas, porque o CD40L é uma molécula de sinalização celular T, cuja 

ausência leva a ambos os defeitos, celulares e humorais. 

 
1.4 DCs: maturação, interação CD40L/CD40 e terapia com IFN-γ 
   

Desde a descoberta das DCs, em 1974 (51), que são células essenciais tanto 

para a indução da imunogenicidade quanto da tolerância (52), sua habilidade tem 

sido explorada no tratamento de infecções, Câncer e nas imunodeficiências 

primárias (IDPs) (11, 53-55). Essas células encontram-se presentes na maioria dos 

tecidos e reconhecem diferentes padrões moleculares associados aos patógenos 

(PAMPs), (56) por meio de receptores de reconhecimento de padrões (PRRs). 

 As DCs, que residem nos epitélios e nos tecidos, apresentam um fenótipo 

imaturo, caracterizado por uma alta atividade fagocítica. Após reconhecimento e 

captura do antígeno, as DCs migram através dos vasos linfáticos aferentes para os 

nódulos linfáticos. Nesse local, elas amadurecem, perdem sua capacidade de 

fagocitose e expressam moléculas coestimuladoras CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2).  A 

maturação das DCs também é caracterizada pelo aumento da expressão de 

moléculas de classe II codificadas pelo complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC-II ou HLA-DR) bem como pela produção de diversas citocinas, o que 

contribui para sua capacidade de ativação dos linfócitos T (57, 58). 

 Nos linfonodos, as DCs interagem com as células T, ativando-as e 

desencadeando a resposta específica ao antígeno apresentado (54). As DCs 

imaturas também são encontradas nos nódulos linfáticos, onde podem fagocitar o 

antígeno que entra, via vasos linfáticos aferentes, e amadurecer. 

 A interação CD40L/CD40 influencia o fenótipo das DCs, aumentando sua 

capacidade de expressar elevados níveis de complexos antigênicos das moléculas 



 
 

do antígeno leucocitário humano (HLA), que também são conhecidas como 

moléculas codificadas pelo complexo principal de histocompatibilidade (MHC).  

 Na X-HIGM, pacientes afetados, normalmente, apresentam infecções 

recorrentes já no primeiro ano de vida (59). A deficiência de CD40L os torna 

propensos a infecções piogênicas (60) e oportunistas por Pneumocystis carinii, 

Cryptosporidium e Toxoplasma gondii, indicando defeito na imunidade celular (60).  

  Em humanos, uma resposta imune efetiva contra fungos é dependente das 

respostas imunes inatas e adaptativas. A ativação apropriada de fagócitos e, 

particularmente, a produção de reativos do oxigênio são cruciais para o controle de 

infecções fúngicas (21). Os neutrófilos expressam o receptor CD40 em sua 

superfície, e a interação com seu ligante potencializa a função microbicida destes 

fagócitos (33). Em monócitos, essa ligação induz a produção de citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α e IL-10), necessárias para a resposta eficiente contra micróbios 

e tumores (33, 61). Estudos demonstraram que a interação com CD40L da 

superfície plaquetária contribui para o recrutamento e firme adesão dos neutrófilos 

em sítios de lesão vascular (43). 

 A interação CD40L/CD40 também é capaz de estimular as DCs e induzir a 

produção das citocinas IL-12, IL-10, IL-23, TNF-α e IFN-α (62-65), bem como a 

pentraxina 3 (PTX3). Esta última é um PRR solúvel, que reconhece fungos e é, 

parcialmente, regulada pela interação CD40L/CD40 (66, 67). 

 Outro importante passo na diferenciação das DCs, igualmente influenciado pela 

interação CD40L/CD40, é a mudança no padrão de expressão de receptores de 

quimiocinas. Essa interação aumenta a expressão de chemokine receptor type 7 

(CCR7) e chemokine receptor type 4 (CXCR4) e amplia a capacidade migratória das 

DCs para os linfonodos, a fim de que possam “instruir” a resposta imune mediada 

pelos linfócitos T (68); e, durante a interação das DCs com o linfócito T, a IL-12 

exerce papel central na resposta imune antifúngica.  

 A citocina acima mencionada é responsável pelo desenvolvimento da resposta 

das células T helper (Th), do tipo 1 (Th1), caracterizada pela produção de IFN-γ. A 

função da IL-12 pode ser antagonizada pela citocina IL-10 (69) que, por sua vez, é 

fundamental na diferenciação Th2, caracterizada pela produção de IL-4 e IL-5 (70). 

Estudos prévios demonstram que um desvio de uma resposta Th1 para Th2 tem 

associação com a suscetibilidade às infecções fúngicas, haja vista que a resposta 



 
 

imune antifúngica, coordenada pelo IFN-γ, pode ser suprimida pelas citocinas Th2, 

tanto ao nível de produção, quanto de sua ação (71). 

 No organismo, o IFN-γ é produzido, principalmente, por linfócitos T CD4+ do 

subtipo Th1, linfócito T CD8+ e células NK. Os linfócitos secretam IFN-γ, em 

resposta à apresentação de antígenos e IL-12. As células T CD4+, que se 

diferenciam em células Th1, secretam mais IFN-γ, que atua nos macrófagos, 

aumentando a taxa de fagocitose e morte dos microrganismos nos fagolisossomos 

(72). Além disso, nos linfócitos B, o IFN-γ estimula a produção de anticorpos IgG, 

que opsonizam os microrganismos (70). 

 Estudos anteriores a este, demonstram que o desvio do padrão Th1 para Th2 é 

uma característica marcante do perfil imunopatológico dos pacientes deficientes de 

CD40L. Isso destaca a interação CD40L/CD40 como tendo papel relevante na 

ativação em DCs, conforme demonstrado por falhas na função dessas células, em 

pacientes deficientes de CD40L (8). Essa característica imunopatológica se reflete 

na susceptibilidade às infeccões fúngicas e bactérias intracelulares.  

 Uma terapia utilizada para pacientes deficientes de CD40L, é a administração 

intravenosa (IGIV) ou subcutânea (IGSC) de imunoglobulinas (Ig), a qual reduz 

significativamente as infecções bacterianas e virais (73, 74). Ao serem tratados 

dessa forma, pacientes com IDPs, portando defeitos exclusivos de anticorpos, 

passam a ter uma qualidade de vida relativamente saudável (74). Por outro lado, os 

deficientes de CD40L ou CD40 continuam apresentando infecções oportunistas, 

causadas por fungos e bactérias intracelulares, com elevada morbidade e 

mortalidade (73, 75). Isso indica a necessidade de desenvolvimento de terapias que 

visem reestabelecer essa resposta microbicida deficiente. 

 Outros procedimentos também são considerados essenciais para o tratamento 

e prevenção de infecções em pacientes deficientes de CD40L. Dentre eles, 

destacam-se: antibioticoterapia profilática contra infecções pulmonares, causadas 

por Pneumocytis jiroveci; cuidados alimentares, tais como tomar apenas água 

fervida para prevenir infecções causadas pelo Cryptosporidium parvum; e 

administração de fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF), para tratar 

neutropenia.  

 A despeito da reposicão de Ig, terapia com G-CSF e terapia profilática com 

antibiótico, pacientes deficientes de CD40L ainda possuem qualidade de vida muito 

comprometida, apresentando elevada taxa de mortalidade decorrente de infecções 



 
 

causadas pelos patógenos supracitados. Além disso, o transplante de medula 

óssea, que é um tratamento definitivo para curar os deficientes de CD40L, ainda é 

pouco indicado, sobretudo em nosso país. Com base nos dados descritos acima, 

novas terapias adjuvantes, que previnam infecções oportunistas na deficiência de 

CD40L, necessitam ser estudadas e desenvolvidas. 

 O uso do IFN-γ no tratamento de IDPs, como a doença granulomatosa crônica 

(DGC), acarreta em melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes, pois a 

terapia induz uma resposta imune mais eficiente frente aos casos de infecções 

bacterianas e fúngicas (8, 76). As células progenitoras mielóides de indivíduos com 

DGC, quando tratadas com IFN-γ exógeno, dão origem a fagócitos maduros, 

capazes de induzir mais apropriadamente a explosão respiratória e a atividade 

microbicida, quando comparados com aqueles não tratados (77). A literatura 

também destaca o IFN-γ como uma molécula essencial para imunidade celular, por 

ativar macrófagos e promover o desenvolvimento de linfócitos CD4+ Th1 e linfócitos 

T CD8+ citotóxicos (78). 

 Em 1986, os primeiros ensaios clínicos sobre o uso do IFN-γ começaram a 

avaliar o seu potencial terapêutico. Focados sobre a tolerabilidade e farmacologia de 

IFN-γ, os estudos iniciais, sistematicamente, determinaram a sua atividade 

antitumoral e anti-infecciosa. Nos mais de 20 anos, desde então, o IFN-γ humano 

comercial tem estado presente em grande variedade de indicações clínicas: 

tratamento de terapias para inúmeras patologias, como o Câncer, Tuberculose, 

Pneumonia idiopática fibrocística, Fibrose cística, Hepatite, Osteoporose, entre 

outras (79).  

 A imunoterapia para infecções fúngicas vem representando uma atraente 

opção em relação às terapias antifúngicas atuais, uma vez que pacientes 

imunodeficientes apresentaram melhora, tanto na prevenção, quanto no tratamento 

(80).  

 Sendo assim, o estudo do tratamento in vitro com do IFN-γ, na função das 

DCs, de pacientes deficientes de CD40L, bem como sua capacidade em ativar a 

resposta imune celular, são cruciais para a obtenção de resultados que permitirão a 

sugestão do uso do IFN-γ como terapia adjuvante para esse grupo de pacientes. 

  



 
 

2 CONCLUSÃO 

O presente estudo nos permitiu concluir: 

• O grupo de pacientes Deficientes de CD40L apresentaram as 

células dendríticas pré-estimuladas quando comparadas as DCs 

dos indivíduos saudáveis. 

 

• O IFN-γ mostrou potencial em melhorar as respostas das DCs frente 

a C. albicans tanto nos indivíduos saudáveis como nos pacientes 

deficiente de CD40L, em relação a expressão da molécula 

coestimulatória CD86, no burst oxidativo, na produção de IL-12 e na 

indução da linfoprolifração,  
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