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Lourenço FD. Perfil de ativação de basófilos e evidência de fatores liberadores de 

histamina na Urticária Crônica Idiopática [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2009. 

 
INTRODUÇÃO:  A Urticária Crônica é caracterizada pelo aparecimento de pápulas 
eritematosas, pruriginosas recorrentes e transitórias que duram por mais de seis 
semanas. Na maioria dos pacientes a causa é indeterminada, definida como idiopática 
(UCI), entretanto, um sub-grupo apresentam autoanticorpos contra a cadeia alfa do 
receptor de alta afinidade para IgE (FcεRI), que são expressos na superfície de 
mastócitos e basófilos, tornando-os células alvo nesta doença. OBJETIVOS: 
Avaliar em pacientes com UCI, submetidos ao teste intradérmico de soro autólogo 
(ASST), o perfil de ativação dos basófilos, pela intensidade de expressão de 
marcadores de ativação/desgranulação e pela capacidade dos basófilos em responder 
aos estímulo com a IL-3 e anticorpo anti-IgE. Além disto, a presença de fator 
liberador de histamina foi avaliado nos soros dos pacientes. METODOLOGIA:   
Pacientes com UCI (n= 37) foram selecionados no Ambulatório de Urticária do 
Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP e submetidos ao ASST. O grupo controle foi constituído por indivíduos 
saudáveis (n=38). A análise da expressão de FcεRI, CD63, CD123 e CD203c em 
basófilos de sangue periférico foi realizada por citometria de fluxo. No ensaio in 
vitro de estimulação dos basófilos com anti-IgE, as células foram previamente 
incubadas com IL-3. O ensaio de liberação de histamina mediada por soros de 
pacientes com UCI foi realizado com três diferentes doadores de leucócitos e a 
histamina liberada dosada por ELISA de competição. RESULTADOS: Há um baixo 
número de basófilos no sangue periférico nos pacientes com UCI, coincidente com o 
baixo nível sérico de histamina. Os escassos basófilos no sangue periférico mostram 
elevada expressão de FcεRI e uma regulação positiva da expressão de CD203c e 
CD63, independentemente do ASST. A análise funcional dos basófilos, mostra que 
somente a incubação com IL-3 recombinante já induz aumento significante da 
expressão de CD203c e da liberação de histamina dos basófilos de pacientes com 
UCI, que são intensificados com o estímulo por anticorpos anti-IgE após 15 e 40 
minutos em relação ao grupo controle.  Já a expressão de CD63 em basófilos após 
estímulo com anti-IgE, aumentou somente nos basófilos de indivíduos sadios, uma 
vez que os níveis de expressão basal estavam previamente aumentados. A presença 
de autoanticorpos liberadores de histamina foi analisada nos soros de pacientes com 
UCI. Três experimentos independentes foram realizados, evidenciando a ocorrência 
de 17% de positividade. CONCLUSÕES: Os resultados mostram que na UCI, os 
basófilos são sensibilizados in vivo, por fatores além dos autoanticorpos anti-FcεRI e 
que funcionalmente, estão hiper-reativos a estímulos imunológicos. A presença de 
fatores séricos liberadores de histamina, independente do ASST, enfatiza que o teste 
intradérmico é sugestivo de autorreatividade e não de autoimunidade na UC.   
 
 
Descritores: 1.URTICARIA CRONICA IDIOPÁTICA/imunologia 2. BASÓFILOS 
3. CD203c 4. TESTE INTRADÉRMICO DE SORO AUTÓLOGO 5. HISTAMINA 
6. AUTOANTICORPOS ANTI-RECEPTOR DE IgE. 
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Lourenço FD. Basophils activation profile and evidence of histamine release factor 

in Chronic Idiopathic Urticaria [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2009. 

 
 
INTRODUCTION:  Chronic Urticaria is characterized by recurrent, transitory, 
pruritic and erythematous wheals  present for at least six weeks. In  most patients the 
cause is unknown, defined as idiopathic (CIU), however, a sub-group has 
autoantibodies against the alfa chain of the high affinity IgE receptor (FcεRIα) 
expressed on mast cells and basophils surface making it the target cells in this 
disease. OBJECTIVES:  To evaluate in CIU patients, undergone autologous serum 
skin test (ASST), the activation profile of the basophils assessed by the expression of 
activation/degranulation markers and by the ability to release histamine in response 
to IL-3 priming and cross-linking with anti-IgE antibodies. Furthermore, the 
presence of histamine releasing factor in sera of patients was evaluated. 
METHODS:   CIU patients (n = 37) were selected from the Dermatological 
Outpatient Clinic of the Hospital das Clínicas de São Paulo (HC-FMUSP) and 
submitted to the ASST. The control group consisted of healthy subjects (n=38). The 
analysis of the expression of FcεRI, CD63, CD123 and CD203c on basophils from 
peripheral blood was assessed by flow cytometry. For the in vitro stimulation with 
anti-IgE antibodies, the cells were previously primed with human recombinant IL-3. 
The histamine release assay mediated by sera from patients with CIU was performed 
with three different donors of leukocytes and released histamine measured by 
competition ELISA. RESULTS: There is a low number of basophils in peripheral 
blood of patients with CIU, reflecting a low serum levels of histamine. The scarce 
basophils in peripheral blood show high expression of FcεRI and an up-regulation of 
CD203c and CD63 marker expression, independently of the ASST. The functional 
analysis of basophils, revealed that recombinant IL-3 per se induces a significant 
increase in CD203c expression and the histamine release from basophils of patients 
with CIU, which are enhanced followed for 15 and 40 minutes of anti-IgE 
estimulation. The expression of CD63 in basophils upon anti-IgE stimulation, 
increased only in basophils of healthy individuals, since the baseline levels of CD63 
expression on basophils of patients was already up-regulated.  The presence of 
histamine release factors was examined in sera from CIU patients. Three independent 
experiments were performed, showing the occurrence of 17% of positivity. 
CONCLUSION:  The results show that in CIU, the basophils are primed in vivo due 
to factor other than autoantibodies anti-FcεRI and they have an hyperactive status to 
the immunological stimuli. The presence of serum histamine releasing factors, 
independent of the ASST, emphasizes that the intradermal test is suggestive of 
autorreactivity and not for autoimmunity in UC. 
 
 
Descritores: 1.CHRONIC IDIOPATHIC URTICARIA/immunology 2. BASOPHILS 
3. CD203c 4. AUTOLOGOUS SERUM SKIN TEST 5. HISTAMINE 6. 
AUTOANTIBODY ANTI-IgE RECEPTOR.  
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1.1 Receptores de alta afinidade para IgE e a molécula IgE 

 

O receptor de alta afinidade para IgE, FcεRI, expresso em células 

inflamatórias como basófilos e mastócitos e a molécula IgE são elementos essenciais 

na resposta de hipersensibilidade tipo I. A ativação dessas células pode ser 

desencadeada não só pela ligação cruzada de antígenos multivalentes com as 

moléculas de IgE associadas ao FcεRI, mas também por autoanticorpo que reagem 

contra a IgE e/ou ao receptor FcεRI, culminando na liberação de mediadores e na 

geração de resposta inflamatória. Esses autoanticorpos podem estar associados à 

patogênese de algumas doenças, como ocorre na urticária crônica (UC).  

A imunoglobulina IgE identificada em 1966 por Ishizaka et al. nos soros de 

pacientes alérgicos, possui um peso molecular de aproximadamente 190 kd e meia 

vida de 1 a 5 dias no sangue. A IgE não é transferida pela via placentária e também 

não ativa os componentes do sistema complemento pela via clássica. A concentração 

da IgE no soro de indivíduos normais é a menor dos cinco isotipos de  

imunoglobulinas (0-0,0001 g/L, constituindo 0,004% do total das imunoglobulinas 

séricas) e geralmente encontra-se associada aos seus receptores FcεRI. Os níveis 

de IgE sérica podem oscilar de acordo com a idade, predisposição genética, estado 

imunológico e freqüentemente são detectados em níveis elevados nas doenças 

alérgicas e infecções parasitárias.  

 A síntese de anticorpos IgE é dependente de linfócitos T CD4+ 

especialmente das citocinas secretadas pelo subtipo Th2. Os linfócitos T CD4+ são 

subdivididos em Th1 e Th2 de acordo com o padrão de secreção de citocinas 
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(Mosmann e Coffman, 1989). A diferenciação desses padrões é dependente de uma 

seqüência de eventos intracelulares, onde a ativação celular leva à síntese de 

citocinas. Nessa seqüência participam as proteínas que atuam como moléculas 

sinalizadoras e fatores de transcrição celular (STAT). A IL-12 ativa a STAT 4 que é 

necessária para o desenvolvimento de células Th1 (Kaplan et al., 1998., Zhang et al., 

2000), que são responsáveis pela secreção de citocinas como IL-2 e IFN-γ, as quais, 

favorecem a indução da imunidade mediada por células promovendo a produção de 

anticorpos IgG. A expressão de T-bet se correlaciona fortemente com a transcrição 

de IFN-γ e é regulada positivamente em respostas do padrão Th1. A indução de 

expressão de T-bet ativa a expressão de IFN-γ em linhagens celulares ou linfócito T 

ativados, e suprime a diferenciação dos linfócitos T CD4+ para o padrão Th2, 

direcionando a resposta para Th1 (Szabo et al., 2000). O fator de transcrição de 

células Th2 é a GATA – 3 e a IL-4 ativa a STAT 6 que é essencial para a ativação de 

linfócitos de padrão Th2, os quais, secretam IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 e estão 

associados com altas e persistentes respostas de anticorpos favorecendo a mudança 

de isótipos para IgG1 e IgE. Além disso, estas citocinas promovem a diferenciação e 

ativação de eosinófilos e linfócitos T que são células que amplificam a reação 

alérgica em uma fase tardia (Romagnani, 1992; Del Prete, 1992).  

O subtipo de células T CD4+ descrito como células Th3 são potencialmente 

secretoras de TGF-β e IL-10 (Weiner, 1997), citocinas que controlam a proliferação, 

diferenciação e outras funções celulares. A partir de estudos em modelos animais e 

humanos foi mostrado que a citocina IL-9 está associado a asma e ativação contra 

infecção  por nematóides. É uma citocina multifuncional secretada por vários tipos 

celulares, incluindo linfócitos T, eosinófilos, mastócitos e neutrófilos (Hultner et al., 
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1990; Renauld, 1995). Recentemente uma nova sub-população demoninada Th9, 

previamente associada com as Th2, que está envolvida na regulação da inflamação 

crônica alérgica (Soroosh e Doherty, 2009). 

O subtipo celular Th17 é caracterizado pela produção de citocinas como IL-

17A, IL-6, IL-22, IL-17F e CCL20, e expressa o fator de transcrição orphan nuclear 

hormone receptor (RORγt). Funcionalmente, as células TH17 contribuem para a 

defesa do hospedeiro contra bactérias extracelulares, mas também são importantes no 

desenvolvimento de doenças autoimune e estão começando a ser associadas com o 

desenvolvimento e patofisiologia de doenças alérgicas, como dermatite alérgica de 

contato, dermatite atópica e asma (Manel et al., 2008).   

As citocinas também são capazes de exercer função regulatória, o IFN-γ é 

capaz de inibir a secreção das citocinas Th2 e por sua vez, a IL-10 inibe a produção 

de citocinas Th1, enquanto que o TGF-β e a IL-10 suprimem as ações das citocinas 

Th1 e Th2 (Mosmann e Moore, 1991). 

A síntese de IgE requer sinais gerados pelas células Th2. O processo se 

inicia quando um alérgeno processado e apresentado pela célula dendritica no 

contexto de moléculas de classe II do Complexo Principal de Histocompabilidade 

(MHC) às células Th2, que rapidamente expressam o ligante de CD40 (CD40L) e 

secretam IL-4. Essa interação resulta no aumento da expressão de moléculas co-

estimulatórias CD80/CD86 (B7.1/B7.2) nas células B com receptores alérgeno-

específico, que interage com o ligante CD28 expresso pelas células T. Esta interação 

regula positivamente a expressão do receptor para IL-4 em células B, dando início à 

transcrição do gene para a cadeia ε. Além disto, a interação das moléculas CD40-

CD40L ativa a recombinação do DNA na região alvo de mudança de isótipos para 
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IgE, seguindo-se a secreção de anticorpos IgE alérgeno-específico (Oettgen e Gera, 

2001). 

Interações adicionais de moléculas co-estimulatórias como ICOS e seu 

ligante ICOSL, expressas nas células T e células B, respectivamente, desempenha 

um importante papel na mudança de classe de isótipos de imunoglobulina através da 

regulação via CD40-CD40L (Sharpe e Freeman, 2002). Em associação com as 

células Th2, a resposta IgE pode ser amplificada pelos basófilos e mastócitos, que 

também expressam a molécula CD40L e quando ativadas secretam IL-4 e IL-13 

(Prussin e Metcalfe, 2003). 

Há duas classes de FcεRs expressos em células do sistema imune: o receptor 

de alta afinidade para IgE, FcεRI, capaz de ligar-se com a IgE monomérica e o 

receptor de baixa afinidade para IgE, FcεRII ou CD23, que interage 

preferencialmente com complexos de IgE (Von Bubnoff et al., 2003). 

O FcεRI possui duas isoformas, a forma tetramérica, composta por uma 

cadeia alfa, uma beta e duas gamas (αβγ2) e a forma trimérica composta por uma 

cadeia alfa e duas gamas (αγ2). Em humanos, a forma tetramérica do FcεRI (αβγ2) é 

expressa constitutivamente em células efetoras de anafilaxia (mastócitos e basófilos), 

enquanto que a forma trimérica de FcεRI (αγ2) é variavelmente expressa por células 

apresentadoras de antígenos (APCs) como monócitos, células dendríticas, células de 

Langerhans, eosinófilos e plaquetas (Kinet, 1999). Os receptores FcεRI na forma 

trimérica desempenham integralmente sua função nessas células, apesar da cadeia β 

estar ausente (Von Bubnoff et at., 2003). A função do FcεRI nas APCs é internalizar 

o antígeno ligado à molécula de IgE, para que este possa ser processado e 

apresentado às células T. 
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Estudos recentes mostram de forma convincente que os basófilos podem 

funcionar como APCs profissionais  e iniciar a diferenciação in vitro e in vivo de 

células Th2 (Wynn, 2009).   

Presume-se que os eosinófilos e as plaquetas também expressem o complexo 

αβγ2 do FcεRI, embora a existência da cadeia β (FcRβ) nessas células seja baseada 

apenas em dados de reação em cadeia de polimerase (Kinet, 1999). Ainda não está 

bem determinado se os mastócitos, basófilos, eosinófilos e plaquetas expressam 

apenas a isoforma αβγ2 ou uma proporção variável das duas isoformas.  

 A cadeia α do FcεRI é um membro da superfamília das imunoglobulinas 

com peso molecular de 45 kDa e possui alta afinidade de ligação ao domínio Cε3 da  

molécula de IgE (Kd=10–9–10-10 M) (Turner e Kinet, 1999). A cadeia β possui quatro 

domínios transmembrânicos entre as cadeias citoplasmáticas amino e 

carboxiterminal, e é capaz de amplificar a função biológica do FcεRI, mas não é 

necessária para a expressão do receptor na superfície celular. O FcRβ amplifica a 

ativação celular mediada através da subunidade FcRγ não apenas nos eventos iniciais 

de sinalização, mas também nas respostas tardias como na desgranulação celular e 

liberação de mediadores (Kinet, 1999).  

Em camundongos, a IL-4 e a IL-10 podem desempenhar um papel na 

regulação da homeostase de mastócitos, estimulando e inibindo a expressão do FcεRI 

(Gillespie et al., 2004). 

A cadeia γ é um homodímero de duas cadeias ligadas por pontes 

dissulfídicas, é responsável pela transdução do sinal inicial após interação do 

antígeno ou autoanticorpo com o receptor FcεRI na célula (Turner e Kinet, 1999). 
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A ativação de eosinófilos por receptores αβγ2 gera mecanismos de defesa 

contra infecções parasitárias, enquanto que os receptores αβγ2 em APC apresentam o 

complexo antígeno-IgE para as células T. Os anticorpos IgE também interagem com 

os receptores FcεRII, que está envolvido na apresentação de antígeno, citotoxidade 

celular e regulação de síntese de IgE (Novak et al., 2001). 

A ligação cruzada de antígenos multivalentes com duas moléculas de IgE 

adjacentes ligadas ao FcεRI de mastócitos e basófilos inicia a sinalização 

intracelular. Cada subunidade β e γ contém motivos ativadores baseados nos 

imunoreceptores de tirosina (ITAM) conservados em suas cadeias citoplasmáticas, 

cujas tirosinas são rapidamente fosforiladas após agregação dos FcεRI. Essa 

fosforilação é mediada por Lyn, que é constitutivamente associada com a subunidade 

β e ativada após a agregação, levando ao recrutamento e ativação da tirosina kinase 

Syk, que se liga à tirosina fosforilada γ das ITAMs através de seu domínio SH2 (Ott 

e Cambier, 2000). Essa interação resulta na mudança conformacional de Syk, seguida 

de sua ativação, autofosforilação e fosforilação de outras proteínas. A agregação do 

receptor catalisa a formação de fosfatidil inositol trifosfato (PIP3), atraindo a 

fosfolipase C-γ (PLC-γ). Quando fosforilada, a PLC-γ hidrolisa o fosfatidil inositol 

bifosfato (PIP-2) formando dois mensageiros liberadores de Ca2+, o inositol trifosfato 

(IP3) e o 1,2 diacilglicerol. O IP3 causa a liberação de Ca2+ no meio intracelular, que 

ativa outras enzimas estimulando pequenas GTPases (Siraganian, 2003). A ativação 

das células inflamatórias leva a liberação de histamina (desgranulação), fosforilação 

de fatores de transcrição que induzem a síntese de novas citocinas e quimiocinas e 

ativação de fosfolipase A2 citoplasmática (cPLA2) para liberação de ácido 

araquidônico e neuromediadores de terminações nervosas cutâneas.  
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1.2 Mastócitos 

 

Os mediadores pré-formados estão estocados em grânulos de secreção de 

basófilos e mastócitos e são principalmente constituídos de histamina, proteases 

séricas (carboxipeptidase A) e proteoglicanos (heparina e condroitina sulfato E). A 

histamina tem efeito na musculatura lisa (contração), células endoteliais, terminações 

nervosas e secreção de mucosa. A heparina tem um efeito anticoagulante através da 

ligação com a antitrombina. Esta reação é refletida imediatamente na pele como 

eritema, edema e prurido; nas vias aéreas superiores como espirros, rinorréia e no 

trato gastrintestinal como náuseas, vômitos, diarréia e cólicas. Estes sintomas 

coincidem com a liberação de histamina e produção de prostaglandina D2 (PGD2) e 

leucotrieno C4 (LTC4). 

Os principais mediadores lipídicos sintetizados por mastócitos incluem 

PGD2, principal produto da ciclooxigenase, e o LTC4 produto da lipooxigenase. O 

processamento peptidolítico extracelular de LTC4, produz os metabólitos ativos 

LTD4 e LTE4. Todos esses mediadores lipídicos são broncoconstritores, aumentam a 

permeabilidade vascular ou são quimiotáticos para neutrófilos. 

As proteínas presentes nos grânulos de mastócitos são compostas por 

quatro proteases neutras: triptase, quimase, carboxipeptidase e catepsina G. Os 

mastócitos teciduais humanos são divididos em dois subtipos de acordo com o 

conteúdo de secreção de proteases, designado como MCt ou MCtc, de acordo com 

a presença de triptase seja com ou sem quimase. Célula MCtc contém triptase e 

quimase, bem como carboxipeptidase e catepsina G e são predominantes na pele e 
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na submucosa do intestino delgado, enquanto MCt contém apenas triptase e 

predominam nas vias aéreas normais e mucosa do intestino delgado (Schwatz, 

2002). Os mastócitos são capazes de sintetizar diversos tipos de citocinas, entre 

elas o TNF-α parece exercer importante função inflamatória atuando no aumento 

da expressão de moléculas de adesão endoteliais e epiteliais. Os mastócitos 

também produzem outras citocinas como IL-4, IL-3, GM-CSF, IL-5, IL-6, IL-8, 

IL-13 e IL-16 (Prussin e Metcalfe, 2003). 

 

1.3 Basófilos 

 

Os basófilos compartilham muitas características em comum aos 

mastócitos como a expressão do FcεRI, marcação metacromática, produção de 

citocinas Th2 e liberação de histamina. Os basófilos representam menos que 1% 

dos leucócitos do sangue periférico, apresentam núcleo segmentado com 

cromatina altamente condensada e são comumente identificados por sua coloração 

metacromática com corantes como o azul de toluidina. Os basófilos desenvolvem-

se a partir de células tronco pluripotentes CD34+, diferenciam com influência de 

IL-3, maturam na medula óssea e então circulam pela periferia (Kepley et al., 

1998). 

Os basófilos também produzem muitos mediadores similares aos 

mastócitos, como histamina, leucotrienos, IL-4 e IL-13, mas não sintetizam PGD-2 e 

IL-5. Entre os mediadores eicosanóides recém-sintetizados, os basófilos 

primeiramente geram LTC-4. Juntamente com a histamina, os basófilos possuem 
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outros mediadores pré-formados, como sulfato de condroitina, proteína básica 

principal e proteína cristal Charcot-Leyden (Schoeder et al., 2001). 

 Basófilos humanos expressam o receptor Toll-Like 2 (TLR2) e TRL4, a 

ativação pelo ligante de TRL2 leva a ativação de NFκB e também de citocinas 

(Sabroe, 2002; Biebeman, 2005). Os basófilos também expressam marcadores de 

superfície como o CD11, CD18, CD31, CDW32 (FcγRII), CD33, CD40, CD45, 

CD49d/CD29, CD54 e CD123, quando ativados expressam o CD63 e o CD203c 

(Erdmann et al., 2003).  

Tem sido demonstrado que os basófilos após a ligação cruzada com anti-IgE 

secreta IL-25 (IL-17E), uma citocina da família IL-17 identificada recentemente, 

importante na inflamação alérgica. (Booki Mim, 2008; Wang et al., 2007). A injeção 

de IL-25 induz produção considerável de citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) e 

eosinofilia em fluido de lavagem broncocardiovascular e tecido estomacal (Tomachi 

et al., 2006). 

Basófilos de indivíduos atópicos secretam mais IL-25 após ativação, 

indicando que os basófilos podem regular positivamente a ativação de células Th2 de 

memória uma vez que essas células expressam grande quantidade do receptor para 

IL-25 (Booki Mim, 2008; Wang et al., 2007).       

Os basófilos têm um papel importante na regulação da resposta de linfócito 

B, influenciam a secreção de citocinas e também estimula a proliferação dessas 

células através da expressão de CD40L (Booki Min, 2008). Em humanos, através da 

via CD40L e secreção das citocinas IL-4, IL-6 e IL-13, os basófilos induzem o 

direcionamento para a resposta imune Th2 e a mudança de classe para a produção de 

IgE e IgG4 (Gauchat et al., 1993; Yanagihara at al., 1998). Recentemente, tem sido 
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relatado um importante papel dos basófilos na manutenção e regulação da resposta 

imune humoral, através da capacidade de captura de moléculas de imunoglobulina e 

resposta à ligação cruzada dessas imunoglobulinas de superfície (Mack et al., 2005).  

Os basófilos têm sido relacionados com o desenvolvimento da UC, mas o 

papel dessas células na patogênese da doença ainda não é muito claro, mas sob 

condições de inflamação os basófilos podem ser recrutados para os sítios 

inflamatórios (Wedemeyer et al., 2000).  Os basófilos humanos expressam altos 

níveis dos receptores de citocinas CCR3 e CCR2, e apresentam baixa expressão de 

CCR1 e CCR5 (Likura et al., 2001).  

A ligação de várias moléculas de IgE nos receptores expressos em 

mastócitos, gera uma série de eventos de ativação que resultam na agregação do 

FcεRI, sinalização intracelular, aumento de sobrevida, internalização do receptor e 

finalmente  na liberação de mediadores e/ou citocinas (Kitaura et al., 2003). 

Na ausência de um antígeno específico, a interação da IgE monomérica com 

o FcεRI, aumenta a expressão do receptor na superfície de mastócitos de 

camundongo por promover a secreção de uma variedade de citocinas que aumentam 

a sobrevida da célula por um mecanismo autócrino (Yamaguchi et al., 1997; 

Kalesnikoff et al., 2001). Além dos antígenos multivalentes, autoanticorpos que 

reconheçam epítopos da cadeia α do FcεRI ou moléculas de IgE ligadas ao receptor 

ou o complexo IgG-IgE ligado ao FcεRI podem desencadear a desgranulação das 

células inflamatórias e a liberação de mediadores pró-inflamatórios e 

imunomoduladores (Marone et al., 1999). 
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1.4 Urticária Crônica Idiopática 

 

A urticária é uma das afecções dermatológicas mais comuns que acomete a 

população, caracterizada pelo aparecimento de pápulas eritêmato-edematosas, 

evanescentes, que cursam com ou sem angioedema. Estes sinais clínicos são 

acompanhados de prurido que piora à noite e costumam desaparecer em 24 horas. A 

urticária é classificada de acordo com a duração do quadro, considerada aguda 

quando os sintomas perduram menos que 6 semanas, crônica quando a duração dos 

sintomas é maior que 6 semanas e episódica quando a afecção acomete 

intermitentemente. 

Outra forma de classificação da urticária é de acordo com a etiologia: 

alérgica; infecciosa; contato com substâncias tóxicas/irritantes; física (colinérgica, 

pressão, frio, calor); pseudoalérgica; psicossomática; vasculite (deposição de 

imunocomplexo); defeito enzimático e idiopática quando não é possível determinar a 

etiologia. 

A urticária é gerada pela desgranulação cutânea de mastócitos e/ou basófilos 

que liberam potentes mediadores vasoativos que causam aumento da permeabilidade 

capilar de pequenas veias resultando na formação de pápulas (Ring et al., 1999). O 

prurido e dor são conseqüências da estimulação dos nervos sensoriais. A 

desgranulação das células inflamatórias é atribuída à causa imunológica (autoimune, 

IgE, imunocomplexo, complemento), não imunológica (pseudoalérgenos como 

medicamentos) ou idiopática (Hein, 2002).  
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A urticária crônica (UC) acomete aproximadamente 0,1% da população, é 

capaz de reduzir significativamente a qualidade de vida dos pacientes (O’donnell et 

al., 1997, Sabroe et al., 1999). Os casos mais graves de UC são de difícil tratamento, 

e a gravidade dos sintomas parece depender do grau de ativação das células 

inflamatórias, da liberação de histamina e da ativação do sistema complemento 

(Sabroe et al.,1999; Fiebiger et al., 1998). 

Aproximadamente 70 a 80% dos casos de UC são considerados idiopáticos. 

Contudo, um grande avanço na compreensão da urticária crônica idiopática (UCI) foi 

a evidência de que 35 a 40% dos pacientes apresentam origem autoimune sendo, 

portanto, não estritamente idiopática. Rorsman, em 1962, baseado na baixa contagem 

de basófilos no sangue periférico de pacientes com UCI comparados ao grupo 

controle sugeriu que a manifestação clínica da urticária poderia estar relacionada aos 

autoanticorpos. Posteriormente, foi observado que autoanticorpos IgG ou IgM anti-

IgE estão presentes em 5 a 10% dos soros de pacientes com urticária crônica, os 

quais, eram capazes de promover a liberação de histamina de basófilos (Gruber et al., 

1988). Além dos autoanticorpos anti-IgE, verificou-se que 26% dos pacientes com 

UCI apresentam autoanticorpos IgG reativos contra a cadeia alfa do receptor FcεRI 

(Figura 1) (Greaves, 2003; Sabroe, 2006). 
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Figura 1 – Prevalência de autoanticorpos em 78 pacientes com UCI. 
                  Acs: autoanticorpos 
                  Fonte: Sabroe et al., 2002. 
 

 

 

 

Os autoanticorpos anti-IgE são encontrados em pacientes com urticária 

crônica, dermatite atópica e doenças autoimunes como artrite reumatóide, vasculite 

reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico e esclerose sistêmica (Marone et al., 1999). 

As subclasses predominantes dos autoanticorpos IgG anti-IgE são IgG1 e 

IgG4. Os autoanticorpos IgG anti-IgE também são encontrados em soros de 

indivíduos sadios, podendo modular uma variedade de funções imune e inflamatória, 
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como inibir a ligação da IgE com o seu receptor de baixa afinidade, remover IgE 

ligada à superfície ou mesmo prevenir a associação da IgE com os FcεRI em 

mastócitos e basófilos, tornando-se evidente que os autoanticorpos anti-IgE são 

heterogêneos, tanto em função biológica quanto em constituição, provavelmente em 

decorrência das diferentes afinidades para IgE, especificidade e composição das 

subclasses. Os autoanticorpos anti-FcεRI também são detectados no soro de 

indivíduos normais, porém não são capazes de desgranular as células inflamatórias. 

São detectáveis em algumas patologias como lúpus sistêmico eritematoso, 

dermatomiosite e pênfigo vulgar, mas aparentemente, não induzem a liberação de 

histamina de basófilos e pertencem às subclasses IgG2 e IgG4. Na urticária crônica 

estes autoanticorpos pertencem às subclasses IgG1 e IgG3 e são capazes de causar a 

desgranulação de basófilos, estando envolvidos na patogênese da doença (Fiebiger et 

al., 1998). 

Geralmente, a urticária não está associada com aumento do nível de IgE ou 

a quadros de atopia (Zuberbier, 2000). Além disto, os pacientes com UCI que 

apresentam autoanticorpos anti-FcεRI possuem níveis séricos mais baixos de IgE 

(Sabroe et al., 1999).  

Sabroe et al. em 2002 classificaram subgrupos de pacientes com UCI 

baseados na bioatividade/reatividade do soro e gravidade da doença. Evidenciaram 

que pacientes com evidência de autoanticorpos IgG anti- FcεRI e anti-IgE, 

apresentavam quadro clínico mais grave de urticária do que aqueles que não 

apresentavam atividade sérica de liberação de histamina de basófilos.        

Além disto, o número de basófilos está significantemente reduzido na UC, 

sendo que a basopenia é mais acentuada ou total no grupo de pacientes que 
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apresentam autoanticorpos com atividade sérica de liberação de histamina (Grattan et 

al., 1997).  

O teste de injeção intradérmica de soro autólogo, obtido na vigência da crise 

de urticária de pacientes com UCI, é capaz de provocar a formação de pápulas 

salientando a origem autoimune da doença (Grattan et al., 1986). Esse teste cutâneo 

realizado com o soro autólogo, denominado teste intradérmico de soro autólogo 

ASST (autologous intradermal serum test) evidencia a presença de autoanticorpos 

anti-FcεRI e/ou anti-IgE através da desgranulação de mastócitos da pele e formação 

de pápulas e tem sido recomendado como teste de triagem nos casos suspeitos de 

UCI (Sabroe et al., 1999). A sensibilidade e especificidade do teste são de 65 a 81% 

e 71 a 78%, respectivamente (Greaves, 2003).  

O ensaio de liberação de histamina é considerado como teste padrão ouro de 

laboratório para o diagnóstico e avaliação de UCI. Há uma correlação positiva dos 

pacientes com ASST positivo que apresentam o teste de liberação de histamina 

positivo, enquanto que não ocorre liberação de histamina em pacientes com ASST 

negativo (Niimi et al., 1996). O ASST pode causar alguns resultados falsos positivos 

provavelmente pela liberação excessiva de bradicinina na pele durante a injeção. 

Recentemente, diversos estudos sobre UC têm chamado atenção para a 

cascata de coagulação e fibrinólise e o papel desses componentes na patogênese da 

doença. O soro autólogo de alguns pacientes com UC mantém a capacidade de 

induzir a formação de pápulas quando injetado intradermicamente mesmo após da 

depleção da IgG, sugerindo que  os autoanticorpos contra o FcεRIα  ou contra a 

molécula de IgE não sejam os únicos fatores circulantes ativadores de mastócitos 

envolvidos na patogênese da UC auto-imune (Asero et al., 2006). Comparações entre 
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as respostas do ASST e o teste intradérmico de plama autólogo (APST) em pacientes 

com UCI, mostram que a proporção de pacientes que apresentam reatividade ao teste 

aumenta acima de 95% quando utiliza-se plasma autólogo com anticoagulante citrato 

de sódio, sugerindo que o processo de coagulação inative um fator plasmático que de 

alguma forma esta envolvido na reação da pele (Asero et al., 2007). 

Aproximadamente 25% dos soros ou da fração IgG de pacientes com UCI 

são capazes de induzir liberação de histamina de basófilos (Hide et al., 1993) ou de 

mastócitos cutâneos (Niimi et al., 1996). A existência de autoanticorpos anti-FcεRI 

foi demonstrada pela inibição da desgranulação destas células com a cadeia α 

recombinante do FcεRI. Além disso, a molécula IgE, mas não a fração FcεRIα 

recombinante é capaz de inibir a liberação de histamina em 5% dos pacientes, 

evidenciando a presença de autoanticorpos contra a molécula de IgE (Hide et al., 

1993).   

O ensaio de liberação de histamina apresenta a vantagem de avaliar a 

atividade funcional do autoanticorpo, apesar de ser uma técnica de difícil 

padronização, pois requer a separação de basófilos frescos de doadores sadios 

(Pachlopnik et al., 2004). Contudo, este método tem sido realizado com leucócitos 

totais, facilitando a execução do ensaio biológico (Saini et al., 2000). 

Outros métodos, como o immunoblot realizado com a fração IgG purificada 

de pacientes com UCI contra o FcεRIα (Fiebiger et al., 1995), não tem demonstrado 

correlação positiva com o ensaio de liberação de histamina (Kikuchi e Kaplan, 

2001). O ensaio de ELISA contra a fração recombinante FcεRIα permite uma análise 

qualitativa e quantitativa de autoanticorpos IgG anti-FcεRI, possui baixa 

especificidade, considerando que também os autoanticorpos são detectados em outras 
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patologias como pênfigo vulgar (39%), dermatomiosite (36%) e lúpus eritematoso 

sistêmico (20%) (Fiebiger et al., 1998). Os títulos de autoanticorpos dessas 

patologias são similares aos detectados nos soros de pacientes com UCI, mas 

somente os autoanticorpos anti-FcεRI dos pacientes com UCI são capazes de induzir 

significativa liberação de histamina. Portanto, o teste funcional de liberação de 

histamina é considerado teste padrão para identificar autoanticorpos anti-FcεRI no 

soro de pacientes com UCI. 

A gravidade dos sintomas dos pacientes com UCI parece depender do grau 

de ativação das células inflamatórias, da liberação de histamina (Sabroe et al., 1999), 

e da ativação do sistema complemento (Fiebiger et al., 1998). O bloqueio do receptor 

C5a em basófilos e a descomplementação são capazes de reduzir drasticamente a 

capacidade de liberação de histamina de soros de pacientes com UCI com 

autoanticorpos anti-FcεRI. A ativação de basófilos e mastócitos pelos autoanticorpos 

anti-FcεRI aumenta com a fixação de C5a (Kikuchi e Kaplan, 2001). 

A UCI também tem sido relacionada com o aumento da incidência de 

tireopatia autoimune, aumento dos níveis de anticorpos antimicrossomais 

tireoideanos (Leznoff, 1983; Leznoff, 1989) e função tireoideana alterada (O’donnel 

et al., 1995). Entretanto, não há nenhuma evidência de que o tratamento da disfunção 

tireoideana influencie na evolução da urticária, como ainda não se demonstrou que os 

autoanticorpos anti-tireoideanos sejam patogênicos na UC (Greaves, 2003). 

O aumento crônico da produção de citocinas pró-inflamatórias, 

imunomodulatórias e da expressão de moléculas de adesão e de classe II do MHC 

pode favorecer o desenvolvimento do fenômeno autoimune nos pacientes com 

urticária (Kano et al., 1998, Haas et al., 1996; Hermes et al., 1999). Estudos in situ 
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das pápulas de pacientes com UCI evidenciaram um aumento da expressão de E-

selectina e de ICAM-1, associado à elevados níveis de TNF-α, IL-4 e LTC4 (Walsh 

et al., 1991) e de quimiocinas como RANTES e proteína inflamatória de macrófago 

α 1 (MIP-α) (Bressler, 1995). A IL-6 é detectada em elevados níveis nas lesões 

bolhosas da urticária provocada por pressão (Czarnetzki et al., 1989) ou nas lesões de 

urticária aguda (Fujii et al., 2001). Os níveis cutâneos de TNF-α e de IL-3 estão 

elevados em todos os tipos de urticária (Hermes et al., 1999). 

 As citocinas Th2, como a IL-4 e a IL-5 estão aumentadas nas lesões de pele 

de pacientes com UCI (Caproni et al., 2003), com discreto ou elevado nível de 

citocinas Th1, como o IFN-γ (Ying et al., 2002). Da mesma forma, um aumento dos 

níveis intracelulares de IL-4 e IFN-γ é detectado em células mononucleares de 

sangue periférico de pacientes com UC (Ferrer et al., 2002). Contudo, quando os 

pacientes com UC são discriminados com base na presença de autoanticorpos pelo 

teste ASST, observa-se um aumento da produção dos níveis de TNF-α e significativa 

diminuição de IFN-γ, MIP-α e RANTES nos pacientes com ASST positivo (Piconi et 

al., 2002). Confino-Cohen et al. 2004, evidenciaram que pacientes com UC, 

independente do teste ASST, apresentavam secreção reduzida de IL-4 e de citocinas 

Th1 como IFN-γ e IL-2.  

As evidências sobre o perfil de produção de citocinas na UC, em pacientes 

com ou sem autoanticorpos anti-FcεRI, ainda não são conclusivas, indicando entre 

outras variações, um desequilíbrio na produção de citocinas. As alterações na 

produção de citocinas, sejam pró ou anti-inflamatórias, é um importante fator na 

instalação e desenvolvimento de doenças inflamatórias crônicas e/ou autoimunes. 

 Nossos resultados prévios mostram que na UCI, há um aumento de citocinas 
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pró-inflamatórias no soro, tais como TNF-α, IL-1β, IL-12p70 e IL-6 na maioria dos 

pacientes (Dos Santos et al., 2008). Além disto, os dados de produção de citocinas, 

enfatizam o ocorrência de distúrbio imunológico na UCI, como aumento de produção 

de IL-17a e da produção e expressão de mRNA de IL-10.  

Os marcadores de ativação de basófilos têm sido utilizados para avaliar o 

grau de ativação de basófilos na UC e nas doenças atópicas, através da técnica de 

citometria de fluxo. O marcador mais utilizado em estudos de ativação de basófilos é 

a molécula CD63, um membro da superfamília transmembrana-4, expresso por 

diferentes tipos celulares como basófilos, mastócitos, macrófagos e plaquetas. Em 

basófilos não ativados, o CD63 está ancorado nos grânulos intracitoplasmáticos e é 

fracamente expresso na membrana, em aproximadamente 5% dos basófilos, tanto de 

indivíduos normais ou atópicos (Ebo et al., 2004). A expressão de CD63 aumenta 

nos basófilos ativados após a fusão desses grânulos com a membrana citoplasmática, 

podendo ser utilizado como marcador de ativação e representativo da liberação de 

histamina (Figura 2) (Knol et al., 1991; Abuaf et al., 1999; Wedi et al., 2000). Por 

outro lado, o marcador CD203c, uma proteína transmembrânica tipo II, apresenta 

100% de especificidade para basófilos e mastócitos (Boumiza et al., 2003). A 

expressão do CD203c é regulada positivamente em resposta à alérgenos específicos e 

a estímulos com anticorpos anti-IgE similarmente ao CD63. Para facilitar a 

identificação e a avaliação do grau de ativação dos basófilos, a IL-3, um fator de 

crescimento hematopoiético de 15 kD, tem sido utilizado nos ensaios (Ferrer et al., 

2003).  

A avaliação da expressão de CD63 em basófilos tem sido realizada para 

investigar a reatividade de indivíduos atópicos à alérgenos, tais como para látex, 
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drogas, veneno de abelha e alérgenos alimentares (Monneret et al., 1999; Erdmann et 

al., 2004). O teste de ativação de basófilo e avaliação da expressão de CD63 parece 

ser similarmente eficiente quanto ao ensaio de liberação de histamina, podendo 

complementar o diagnóstico de alergias juntamente com os resultados de dosagem de 

anticorpos IgE alérgeno-específicos e testes cutâneos. A análise da expressão de 

CD63 possui algumas desvantagens, por essa molécula ser expressa em outras 

populações de células sanguíneas além dos basófilos e também o anticorpo anti-IgE 

utilizado para a detecção de basófilos na citometria de fluxo o fato de poder 

influenciar no estado de ativação e interferir no resultado do teste. Entretanto, o 

marcador de ativação CD203c não parece ter essas desvantagens. Hauswirth et al. 

(2002) investigaram o efeito de cinco tipos diferentes de alérgenos recombinantes na 

expressão de CD203c em basófilos obtidos de indivíduos sensibilizados e 

evidenciaram que os alérgenos promovem regulação positiva do CD203c em células 

de indivíduos sensibilizados, mas não em células de indivíduos normais (Figura 2). 

Da mesma forma, a expressão de CD203c tem sido analisada na identificação de 

indivíduos sensibilizados para veneno de himenópteros (Kahlert et al., 2003). 
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Figura 2 – Marcadores de ativação de basófilos. Os marcadores de ativação CD63 e 
CD203c aumentam sua expressão após a ligação cruzada de duas moléculas de IgE 
ligadas ao receptor FcεRI. 
Fonte: Adaptado de Boumiza et al., 2005. 
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Vários parâmetros na UCI, precisam de maiores informações para melhor 

compreensão da disfunção imunológica. O envolvimento da resposta imune inata e 

sua influência no desenvolvimento da resposta adaptativa, a capacidade de produção 

de citocinas, a atuação de mecanismos regulatórios podem contribuir para o estudo 

da imunopatogêse da UCI. Neste contexto, há poucas evidências descritas até o 

momento sobre a condição ex vivo das células alvo na UCI, como os basófilos e os 

mastócitos, e seu perfil funcional e de sinalização quando sensibilizadas à IL-3 e aos 

estímulos imunológicos. Considerando a dificuldade de purificar os mastócitos da 

pele, os basófilos de sangue periférico são parâmetros ideais de estudo sobre os 

aspectos moleculares e funcionais. A análise de marcadores de superfície de 

basófilos de sangue periférico, como as moléculas CD63 e CD203c, têm sido 

utilizadas como diagnóstico na resposta a alérgenos e drogas, entretanto, são 

moléculas que podem monitorar a atividade da UCI e da presença in vivo de fatores 

ativadores. Além disto, pela falta de modelos experimentais para evidenciar o quadro 

autoimune, são importantes os métodos laboratorais que possibilitem a identificação 

dos fatores liberadores de histamina, que até o momento são realizados com o ASST 

e o ensaio de liberação de histamina com basófilos de indivíduos sadios. Entretanto, 

é possível que além dos autoanticorpos reativos à cadeia alfa do receptor de alta 

afinidade para IgE, existam outros fatores capazes de induzir liberação de histamina, 

qua ainda necessitem ser definidos.   
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2  Objetivos 
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Objetivo Geral 

 

Analisar fenotípica e funcionalmente os basófilos em sangue periférico de 

pacientes com Urticária Crônica idiopática (UCI) e avaliar in vitro a capacidade de 

liberação de histamina de soros de pacientes, utilizando leucócitos de indivíduos 

saudáveis. 

 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
Avaliar em pacientes com UCI sub-divididos de acordo com o teste de soro 

autólogo e grupo de indivíduos saudáveis os seguintes parâmetros: 

 

• Perfil de ativação de basófilos de sangue periférico pela intensidade de 

expressão da cadeia alfa do receptor de alta afinidade de IgE (FcεRI) e de 

marcadores de ativação CD63, CD123 e CD203c e os níveis séricos de histamina, 

 

• Efeito da IL-3 e estímulo com o anticorpo anti-IgE, na expressão de 

marcadores de CD63 e CD203c em basófilos e na liberação de histamina, 

 

• Estabelecer in vitro o ensaio para avaliar fatores séricos liberadores de 

histamina de pacientes com UCI utilizando basófilos de indivíduos saudáveis. 
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3  Casuística 
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Pacientes com quadro de UCI foram selecionados com sintomas recorrentes 

acima de seis semanas de duração no Ambulatório de Urticária do Departamento de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foram 

incluídos 37 pacientes com UCI, sendo 34 mulheres e 5 homens, idade 48,89 anos ± 

12,23, com variação de 22 a 68 anos. Os pacientes foram submetidos ao termo de 

consentimento livre e esclarecido para posteriormente serem incluídos no estudo 

(Anexo A). Os doentes foram submetidos à exames laboratoriais gerais de acordo 

com a rotina de atendimento do Ambulatório. Este projeto foi aprovado pelo comitê 

de ética do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (CAPPesp n° 

739/04) (Anexo B). 

O grupo controle foi composto por 38 indivíduos sadios, sendo 31 mulheres 

e 7 homens, idade de 43 anos ± 9,3, com variação de 21 a 65 anos, sem história de 

urticária crônica. 

 

Critérios de exclusão 

 

Pacientes com evidência clínica de urticária-vasculite e urticária física, 

constituíram critérios de exclusão. O uso de anti-histamínicos foi suspenso por pelo 

menos 48 horas antes da coleta da amostra para a realização do teste ASST. Nenhum 

paciente fazia uso de medicação imunosupressora. 
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4  Materiais e Métodos 
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4.1 Teste de soro autólogo 

 

Sangue periférico foi coletado em tudo sem anticoagulante e após 30 

minutos da retração do coágulo, o soro foi obtido por centrifugação. Parte do soro foi 

utilizado para a realização do teste ASST e o restante congelado a -70ºC. O teste 

intradérmico foi realizado no antebraço dos pacientes, e considerado positivo quando 

o diâmetro foi maior que 1,5 mm comparado ao controle negativo (solução salina). A 

leitura foi realizada após 30 minutos com a utilização de um paquímetro.  

 

4.2 Análise do receptor de alta afinidade para IgE (FcεεεεRI) e marcadores de 

ativação (CD63, CD123 e CD203c) em basófilos de sangue periférico 

 

Para a avaliação de marcadores em basófilos por citometria de fluxo, 100 µl 

de sangue periférico coletado com EDTA foram incubados por 30 min a 4º C com 

anticorpo monoclonal anti-cadeia alfa humana FcεRI conjugada a ficoeritrina (PE, 

anticorpo monoclonal AER-37, CRA1, que não bloqueia a IgE (eBioscience San 

Diego, CA, EUA) e anti-IgE conjugada com isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

(Caltag, CA, EUA). Para avaliar o marcador de ativação de basófilos, além da anti-

IgE, foram utilizados os anticorpos anti-CD63 conjugado com PE (Immunotech 

Marseille, França), anti-CD123  conjugado com ficoeritrina (PC-5) (BD Pharmingen 

San Jose, CA, EUA), anti-CD203c PE (Immunotech),  utilizando seus respectivos 

controles isotípicos. A aquisição foi realizada no citômetro de fluxo Coulter- Epics 

XL (Coulter, Miami, Florida). 
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Para selecionar a população de basófilos primeiramente foi definida uma 

região baseada no tamanho e granulosidade (FSC x SSC) pela marcação com 

anticorpo anti-IgE e de um histograma bi-paramétrico caracterizado por alta 

expressão de células positivas (log 102 - 103). A avaliação da expressão do receptor 

de IgE, CD63, CD123 e CD203c foi realizada com cerca de 500 basófilos. Os 

eritrócitos foram lisados utilizando a plataforma Q-prep, e posteriormente tratados 

com solução de ácido fórmico, seguido pela adição de salina a 1,8%.  

A população de basófilos na marcação para CD203c foi definida em um 

histograma de granulosidade e células CD203c positivas, e a avaliação foi realizada 

no mínimo com 80.000 eventos totais. 

 

4.3 Purificação de leucócitos por Dextran 

 

 Em um volume de 4 mL de sangue periférico coletado em EDTA foi 

acrescentado 1,2 mL de solução de NaCl 0.15 M contendo 6% de dextran (Sigma- 

Aldrich, St. Louis, MO, USA) e 6% de glicose (Sigma). A suspensão celular foi 

sedimentada por 40 minutos a temperatura ambiente, o sobrenadante foi removido, 

lavado por duas vezes em tampão PBS/ 0,3% soro albumina bovina (SAB) 

(Calbiochem, CA, USA), Hepes 10mM, pH 7.4. As células foram colocadas em 

tampão PBS-SAB contendo 2mM CaCL2 e 1mM MgCl2. As células foram 

quantificadas e a viabilidade foi avaliada com corante vital azul de tripan.  
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4.4. Ensaio in vitro de ativação de basófilos induzido por anticorpo anti-IgE  

 

A capacidade funcional dos basófilos foi avaliada pela liberação de 

histamina em resposta a anticorpos anti-IgE e pela expressão de marcadores de 

ativação de basófilos. Para isso, 100 µl de sangue periférico foi incubado com IL-3 

recombinante humana (4 ng/mL, Pharmingen, San Diego, CA, EUA) por 10 minutos 

à 37°C, e posteriormente incubadas na presença ou não de anticorpo de cabra anti-

IgE humano na concentração de 12,5 µg/mL (Calbiochem, CA, EUA) em solução de 

PBS/ 0,3% SAB com 2µM de CaCl2 e 1µM de MgCl2  por 15 ou 40 minutos. A 

reação foi neutralizada com 100 µl de EDTA 20µM em tampão PBS/SAB a 4ºC por 

5 min. O sobrenadante foi coletado e estocado a –70º C, até o momento da utilização. 

A determinação de histamina foi analisada por ELISA reversa e os basófilos foram 

avaliados quanto à expressão de marcadores por citometria de fluxo. 

 

4.5 Ensaio in vitro de liberação de histamina mediado por soro  

  

O ensaio in vitro de liberação de histamina induzida por soro de pacientes 

com UCI foi procedido de acordo com o descrito por Luquin et al., 2005 e Asero et 

al., 2004. Os leucócitos de doadores saudáveis utilizados no ensaio foram obtidos a 

partir de 40 mL de sangue periférico coletado em EDTA. Resumidamente, os 

leucócitos foram enriquecidos a partir da precipitação com solução de dextran a 6% e 

a concentração foi ajustada para 20x106 células/mL. Posteriormente, 50 µL de soros 

de controles e pacientes foram incubados com 50 µL da suspensão de leucócitos 

diluídos em solução de PBS-SAB com 2mM CaCL2 e 1mM MgCl2 , em microplaca 
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de 96 orifícios (Costar, Cambridge, MA, EUA) por um período de 40 minutos a 37° 

C. Como controle negativo da reação, a suspensão de leucócitos foi incubada com 50 

µL de PBS-SAB e como controle positivo foi utilizado 50 µL de solução contendo 

anti-IgE humana na concentração de 12,5 µL/mL. A liberação total do conteúdo de 

histamina presente nos grânulos dos basófilos do doador foi obtida através da fervura 

de uma amostra com 50 µL da suspensão de leucócitos por um período de 5 minutos, 

centrifugado e o sobrenadante utilizado. Após o período de incubação das amostras, 

a reação foi neutralizada com 25 µL de solução de 20 mM/mL de EDTA a 4°C e em 

seguida a placa foi submetida a centrifugação por 5 minutos a 1000 rpm. 

Posteriormente, foi coletado uma amostra de 60 µL do sobrenadante e estocado a -

20°C até o momento da dosagem de histamina por ELISA. Os resultados foram 

expressos como % de liberação de histamina: (nível de histamina da amostra – basal/ 

total – basal) x 100.  O cutoff de cada ensaio foi definido como a média da liberação 

de histamina obtida com os soros de indivíduos sadios + 2 desvio padrão. 

 

4.6. Dosagem de Histamina por ELISA 

 

A dosagem de histamina dos soros de pacientes e controles e dos 

sobrenadantes de células de pacientes estimuladas com anti-IgE, foi realizada por 

método imunoenzimático (ELISA) de competição seguindo as instruções do 

fabricante (IBL, Immuno-Biological Lab, Flughafenstrasse, Hamburgo).  

Inicialmente, as amostras dos sobrenadantes, controle e da curva padrão foram 

tratadas para acilação da histamina para N-acylhistamina. Para tal, em 50 µL da 

amostra, foi acrescentado 50 µL de tampão indicador e 10 µL do reagente de 
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acilação e incubados por 30 min à temperatura ambiente, em seguida, 2mL de 

tampão de diluição foi acrescentado por amostra. Posteriormente, os orifícios da 

microplaca previamente sensibilizados com anticorpo de cabra anti-coelho foram 

incubados com 50 µL das amostras aciladas por 3 horas à temperatura ambiente em 

um agitador orbital.  A microplaca foi lavada por quatro vezes em tampão de 

lavagem, 100 µl de tetrametilbenzidina (TMB) foi adicionado. A seguir, a 

microplaca foi incubada por 20 minutos à temperatura ambiente em um agitador 

orbital. A reação foi neutralizada pela adição de ácido sulfúrico (H2SO4 1M) e logo 

após, a leitura foi realizada em leitor de microplaca de Elisa (Molecular Devices, CA, 

EUA) em 450nm. O limite de detecção do ensaio foi de 0,1 ng/mL. 

 

4.7. Análise estatística: 

 

 A comparação entre dois grupos foi realizada utilizando o teste 

estatístico não paramétrico, Man-Whitney. O teste de Kruskal-Wallis com pós-teste 

de Dunn’s foi utilizado para comparar dados de três grupos. O nível de significância 

foi considerado quando P≤ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

5.1 Características demográficas dos pacientes com Urticária Crônica 

Idiopática 

 

Para o estudo foram selecionados 37 pacientes com UCI do Ambulatório de 

Dermatologia HC-FMUSP (Tabela 1). A distribuição dos pacientes por sexo, foi 

predominante de mulheres (33) em relação aos homens (4), com idade média de 

48,89 anos ± 12,23. A duração das lesões dos pacientes foi de 11,10 anos ± 12,37.  

As características individuais dos pacientes com UCI encontram-se na Tabela 2 

(Anexo C). 

 
 

Tabela 1. Característica demográfica dos pacientes com Urticária 

Crônica Idiopática 

 
 

 
Nº Pacientes 

 
37 

 
Mulheres/Homens 

 
33/4 

 
 

Idade (variação) 
 

48,89 anos ± 12,23* 
 

(22-68 anos) 
 

Duração da doença 
 

11,10 ± 12,37 anos * 
 

   
* média ± D.P. 
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5.2 Característica dos pacientes com Urticária Crônica Idiopática submetidos 

ao teste de soro autólogo 

 

Os pacientes com UCI foram submetidos ao teste ASST para detecção de 

autoanticorpos reativos ao receptor de alta afinidade para IgE como descrito por 

Sabroe RA et al., 1999. O resultado obtido está descrito na Tabela 3.  

O teste de soro autólogo apresentou resultado positivo em 17 (47,4% 

ASST+) pacientes e a distribuição de sexo foi semelhante para o grupo ASST+ e 

ASST-. Da mesma forma, a duração das lesões características da UC foram 

semelhantes independentes do ASST. A ocorrência de angioedema foi verificada em 

percentagem similar nos pacientes de acordo com o ASST.  

A presença de fator anti-nuclear (FAN) e autoanticorpos anti-tireoglobulina 

(anti-TG) e anti-tiroperoxidase (anti-TPO) foi avaliada como exame de rotina nos 

pacientes com UCI (Tabela 2). Uma elevada freqüência de FAN foi detectada nos 

pacientes, atingindo 41,75% (7/35) dos pacientes com UCI, correspondendo a 

31,25% de ASST+. Quanto aos autoanticorpos anti-TPO foi evidenciado em similar 

freqüência nos sub-grupos de pacientes,  11,8% para os ASST+ e 11,11% para os 

ASST- e para os autoanticorpos anti-TG foram detectáveis em 11,8% ASST+ e 

5,55% ASST-.  Os resultados mostram que os pacientes com UCI exibem alta 

freqüência de FAN e autoanticorpos tireoidianos.  
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Tabela 3. Pacientes com Urticária Crônica Idiopática 

submetidos ao teste de soro autólogo 

 
 

  * média ± D.P. 
 

 ASST+ ASST- 
 

Nº Pacientes 
 

 
17 

46% 
 

 
20 

54% 

 
Mulheres/homens 

 
15/02 

 
18/02 

 
 

Duração da 
doença* 

 

 
8,53 ± 8,97 anos 

 
13,5 ± 14,77 anos 

 
Angioedema 

 

 
10/16-62,5% 

 
11/16-68,75% 

 
 

FAN 
anti-TPO 
anti-TG 

   
5/16- 31,25% 
2/17- 11,8% 
2/17- 11,8% 

 
2/19- 10,5% 

 2/18- 11,11% 
      1/18-5,55% 
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5.3 Quantificação e análise da expressão do FcεεεεRI em basófilos de pacientes com 

Urticária Crônica Idiopática. 

 

O número de basófilos no sangue periférico foi quantificado e avaliado 

quanto a intensidade de expressão do receptor de alta afinidade para IgE (FcεRI) nos 

pacientes com UCI e grupo controle por citometria de fluxo. A quantidade de 

basófilos em sangue periférico foi definido como a população de células entre a 

região de linfócitos e monócitos, como pode se observar no histograma composto por 

tamanho e granulosidade das células (Figura 3). Dessa forma, foi delimitada uma 

região entre os linfócitos e monócitos e à partir disto, as células foram selecionadas 

quanto à alta intensidade de marcação com o anticorpo anti-IgE humano marcado 

com FITC e consideradas como basófilos (Figura 3). Para obter o número absoluto 

de basófilos circulantes no sangue periférico, o percentual de basófilos foi 

multiplicado pelo número de leucócitos do sangue periférico obtido. Os resultados 

relativos aos basófilos na UCI foram publicados e encontra-se na seção Anexo D. 
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Figura 3. Seleção de basófilos de sangue periférico por citometria de fluxo. (a) 
Região entre linfócitos e monócitos onde estão localizados os basófilos. (b) Basófilos 
marcados com anticorpo anti-IgE humano conjugado com FITC. 

 

 

 

 

A Figura 4 mostra que o número absoluto de basófilos no sangue periférico 

dos pacientes com UCI (média ± desvio padrão: 19,68 ± 13,72 mm3) é 

significativamente menor em relação ao grupo controle (43,06 ± 18,67 mm3). A 

basopenia foi observada em pacientes, ASST+ ou ASST-. 

A histamina é um dos principais mediadores liberados pelos basófilos. E 

para averiguarmos se a diminuição numérica dos basófilos na circulação coincide 

com os níveis séricos de histamina nos pacientes com UCI, foi realizada uma 

dosagem deste fator. A Figura 5 mostra que há uma importante diminuição dos 

níveis de histamina nos soros dos pacientes com UCI, independente do ASST, 

coincidente com a queda numérica de basófilos.  
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Figura 4. Quantificação de basófilos em sangue periférico dos pacientes com UCI. 
Os basófilos do sangue periférico do grupo controle (n= 21) e de pacientes com UCI 
(n=23) foram quantificados por citometria de fluxo. Os pacientes foram classificados 
de acordo com o teste de soro autólogo, em negativos (ASST-, n=13) e positivos 
(ASST+, n=10). O traço horizontal representa a mediana dos valores.  ***P≤0.001 
quando comparado ao grupo controle. 
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Figura 5. Determinação dos níveis de histamina nos soros de pacientes com UCI. Os 
níveis séricos de histamina do grupo controle (n= 42) e pacientes com UCI (n=33) 
foram avaliados por ELISA de competição. Os pacientes foram classificados de 
acordo com o teste de soro autólogo, em pacientes negativos (ASST-, n=14) e 
positivos (ASST+, n=19). O traço horizontal representa a mediana dos valores.  
*P≤0.05 quando comparado ao grupo controle. 
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Prosseguindo a avaliação dos basófilos, foi analisada a intensidade média de 

fluorescência (MFI) da expressão da cadeia alfa do receptor FcεRI. A Figura 6 

mostra que os basófilos dos pacientes com UCI, independente de ASST, apresentam 

uma expressão significantemente maior do FcεRI comparados com basófilos do 

grupo controle. 

Como a molécula IgE pode modular o receptor de alta afinidade nas células, 

avaliamos a correlação entre os níveis séricos de IgE. A Figura 7 mostra uma 

correlação positiva (r=0,567, p=0,011) entre os valores de IgE e os valores  de MFI 

da expressão do FcεRI em basófilos. Nos indivíduos saudáveis não foi avaliado o 

nível de IgE sérica, portanto não foi determinado se há correlação com o número de 

basófilos no sangue periférico. 

Os resultados mostram que a ocorrência de basopenia nos pacientes com 

UCI, é coincidente com os baixos níveis séricos de histamina, e que os basófilos 

mostram elevada expressão de FcεRI, achados independentes do ASST. 
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Figura 6. Expressão da cadeia alfa do FcεRI em basófilos de pacientes com Urticária 
Crônica Idiopática. As células foram marcadas com anticorpo anti-IgE FITC e anti-
FcεRIα PE e analisadas por citometria de fluxo quanto a intensidade média de 
fluorescência (MFI) do FcεRIα de indivíduos controles (n= 21) e pacientes com UCI 
ASST- (n= 7) e ASST+ (n=12). O traço horizontal representa a mediana dos valores. 
**  P ≤ 0.01, * P ≤ 0.05 comparado com o grupo controle. 
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Figura 7. Correlação entre a IgE sérica e a expressão de FcεRIα em basófilos de 
pacientes com Urticária Crônica Idiopática. A análise foi realizada entre os níveis de 
IgE total (UI/mL) e a intensidade média de fluorescência (MFI) do FcεRIα de 
basófilos de pacientes com UCI.  
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5.4 Expressão das moléculas CD203c, CD63 e CD123 em basófilos de sangue 

periférico de pacientes com Urticária Crônica Idiopática 

 

Como foi verificado uma elevada expressão de FcεRI nos basófilos de 

pacientes com UCI, passamos a investigar o grau de ativação dos basófilos, pela 

expressão de marcadores de superfície relacionados com ativação/desgranulação. 

Marcadores como o CD203c, molécula glicosilada tipo II transmembrana, o CD63, 

glicoproteína de membrana lisossomal e o CD123, cadeia α do receptor de IL-3 

foram avaliados na superfície de basófilos por citometria de fluxo. Os resultados 

estão expressos em intensidade média de fluorescência (MFI). 

 A Figura 8 mostra que os basófilos de pacientes com UCI possuem 

um aumento significativo da expressão de CD203c (média ± desvio padrão: MFI 

57,48 ± 23,82) comparado com o grupo controle (22,8 ± 14,51). O aumento da 

expressão de CD203c foi observado em níveis similares nos pacientes ASST+ e 

ASST- quando comparado ao grupo controle.    

 Além disto, há aumento de expressão da molécula CD63 nos basófilos 

de pacientes com UCI (24,37 ± 19.34) em relação ao grupo controle (14,60 ± 11,63). 

Apesar do aumento da expressão do CD63 ter sido observado em ambos os sub-

grupos ASST+ e ASST-, foi significativamente mais acentuado nos basófilos de 

pacientes ASST+ (Figura 8). 

Já a intensidade de expressão do CD123 foi similar entre o grupo paciente e 

controle, mas significantemente aumentada nos pacientes ASST+ comparados com o 

grupo ASST- (Figura 8).  
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Os resultados mostram que apesar de haver poucos basófilos circulantes no 

sangue periférico de pacientes com UCI, essas células possuem intensa expressão de 

marcadores de ativação na superfície, CD203c e CD63.    
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Figura 8. Análise de marcadores de ativação CD203c, CD63 e CD123 em basófilos 
no sangue periférico de pacientes com UCI. As amostras de sangue periférico foram 
marcadas com anti-IgE FITC para seleção dos basófilos e com os anticorpos anti-
CD203c, CD63 ou CD123 e analisadas por citometria de fluxo. (a) Intensidade 
média de fluorescência (MFI) da expressão do marcador CD203c; (b) MFI do 
marcador CD63; (c) MFI do marcador CD123. O traço horizontal representa a 
mediana dos valores. *  P ≤0.05, *** P ≤0.001 quando comparado ao grupo controle, 
# P ≤0.05 quando comparado com ASST-. 
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5.5 Análise in vitro da expressão do marcador de ativação de basófilos CD203c 

após pré-incubação com IL-3 e estímulo com anticorpos anti-IgE 

  

É relatado na literatura que basófilos de sangue periférico de pacientes com 

UCI são hiporrespondedores à estímulos imunológicos, como anticorpo anti-IgE 

(Sabroe RA et al., 1998; Greaves MW et al., 2003). Além disto, a IL-3 é capaz de 

favorecer a liberação de histamina de basófilos que não desgranulam em resposta a 

anti-IgE tornando-os em desgranuladores (Ferrer M et al., 2003). Dessa forma, 

investigamos o efeito da sensibilização com rIL-3 na resposta ao estímulo com 

anticorpo anti-IgE, um potente indutor na ativação e desgranulação de basófilos, pela 

expressão de CD203c e CD63 e capacidade de liberação de histamina. 

Para avaliarmos a capacidade de ativação dos basófilos de pacientes com UCI 

e indivíduos controle, foi realizado ensaio in vitro com células de sangue periférico 

pré-incubadas com IL-3 recombinante humana por 10 minutos à 37°C, e 

posteriormente incubadas com anti- IgE por 15 e 40 minutos. Os basófilos foram 

avaliados quanto à expressão dos marcadores CD63 e CD203c por citometria de 

fluxo e expressos como MFI e ∆MFI, ou seja, a diferença de MFI do marcador das 

células estimuladas com anticorpo anti-IgE com o MFI das células não estimuladas 

(MFI da expressão basal).  

A sensibilização apenas com IL-3 na ausência de anti-IgE, já induziu um 

aumento significante da expressão de CD203c nos basófilos de pacientes com UCI, 

após 15 minutos (Figura 7a).  Efeito similar, porém de maior intensidade da 

expressão de CD203c foi observado após o estímulo com anti-IgE, onde ocorreu 

aumento nos basófilos de pacientes com UCI. 
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Uma vez que foi verificado um aumento constitutivo da expressão de 

CD203c nos basófilos de pacientes com UCI (Figura 9a), também foi avaliado o 

∆MFI, após estímulo com anti-IgE. Um aumento da expressão de CD203c em 

basófilos de pacientes com UCI foi verificado mesmo com a subtração do MFI das 

células estimuladas pelo MFI da expressão basal em relação ao controle (figura 7b). 

Verificou-se que o estímulo com anti-IgE de 15min para 40 min, induz 

aumento da expressão de superfície do CD203c apenas nos basófilos do grupo 

controle, considerando que os basófilos de pacientes com UCI já mostravam 

aumento constitutivo (Figura 9a e Figura 9b). 

As Figuras 9c e 9d ilustram um histograma representativo da expressão de 

CD203c em basófilos de um indivíduo controle e paciente, respectivamente, após 

estímulo com anti-IgE.  
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Figura 9. Cinética da expressão de CD203c em basófilos incubados com a 
interleucina 3 (IL-3) após estímulo com anti-IgE. Células de sangue periférico foram 
incubadas com IL-3, seguido de anticorpos anti-IgE humano por 15 e 40 minutos. (a) 
as células foram analisadas por citometria de fluxo pela intensidade média de 
fluorescência (MFI) da expressão do CD203c em basófilos de indivíduos controles 
(símbolo aberto) e pacientes com UCI (símbolo fechado), e (b) ∆MFI (diferença de 
expressão entre MFI de células estimuladas com anti-IgE em relação ao MFI basal) 
da expressão do CD203c. Histograma representativo da expressão do CD203c de (c) 
indivíduo controle e (d) paciente com UCI após 15 minutos sem estímulo (área 
branca) e com anti-IgE (área preenchida).** P ≤0.01, * P ≤0.05 quando comparado 
ao grupo controle 
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5.6 Análise in vitro da expressão de CD63 em basófilos após incubação com IL-3 

e anticorpos anti-IgE 

 

A análise da expressão da molécula CD63 na superfície dos basófilos 

mostrou um perfil semelhante entre pacientes com UCI e grupo controle, sendo que 

apenas alguns indivíduos mostraram um aumento de expressão do CD63 após 

estímulo (Figura 10a). Similarmente ao observado com a molécula CD203c, o 

aumento do ∆MFI do CD63 após estímulo com anti-IgE, foi observado apenas em 

basófilos de indivíduos do grupo controle (Figura 10b). 
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Figura 10. Cinética da expressão de CD63 em basófilos incubados com IL-3 após 
estímulo com anti-IgE. Células de sangue periférico foram incubadas com IL-3, 
seguido de anticorpos anti-IgE humano por 15 e 40 minutos (a) células foram 
analisadas em citometria de fluxo pela intensidade média de fluorescência (MFI) da 
expressão do CD63 em basófilos de indivíduos controles (símbolo aberto) e 
pacientes com UCI (símbolo fechado) e (b) ∆MFI (diferença de expressão entre  MFI 
de células estimuladas com anti-IgE em relação ao MFI basal) da expressão do 
CD63. ***  P ≤0.001 quando comparado ao grupo controle 
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5.7 Análise in vitro da liberação de histamina de basófilos após estímulo com IL-

3 e anticorpos anti-IgE. 

 

Como foi observado que a IL-3 na resposta anti-IgE potencializa a expressão 

de marcadores de desgranulação de basófilos, como CD203c e CD63, passamos a 

averiguar o efeito da IL-3 na liberação de histamina de basófilos após estímulo com 

anticorpos anti-IgE (15 e 40 minutos).  

Somente a presença de IL-3, sem estímulo com anti-IgE, já induz aumento 

da liberação de histamina em basófilos de pacientes com UCI (Figura 11a). Esse 

aumento nos pacientes foi amplificado após 15 minutos de estímulo com anti-IgE, 

quando comparado com a liberação de histamina de basófilos de indivíduos controles 

(Figura 9b). É interessante notar que 75% dos pacientes com UCI que obtiveram 

liberação de histamina acima do valor da mediana da histamina liberada (41,67 ng/ 

mL) é constituído por indivíduos com ASST positivo.  

Após 40 minutos, as células de pacientes com UCI, apenas na presença de 

IL-3, mantiveram os níveis elevados de liberação de histamina, no entanto, após o 

estímulo com anti-IgE, o nível de liberação de histamina foi similar entre os 

basófilos de indivíduos controles e pacientes com UCI (Figura 11c). 

Esses resultados indicam que a IL-3 induz a regulação positiva da expressão 

de CD203c na superfície dos basófilos de pacientes com UCI, como também 

potencializa a liberação de histamina. 
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Figura 11. Liberação de histamina de basófilos de pacientes com UCI induzidos por 
IL-3 e anti-IgE. Células de sangue periférico de indivíduos controles saudáveis 
(símbolo aberto) e pacientes com UCI (símbolo fechado), foram incubados com IL-3 
antes da estimulação com anticorpos anti IgE por 15 e 40 minutos. (a) incubação sem 
anti-IgE, (b) 15 minutos de estímulo com anti-IgE e (c) 40 minutos de estímulo.  Os 
sobrenadantes foram analisados por ELISA de competição para medir a quantidade 
de histamina liberada. A linha horizontal representa a mediana.* P ≤0.05 quando 
comparado com o grupo controle. 
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5.8 Ensaio in vitro de liberação de histamina por basófilos de doadores 

sadios com soros de pacientes com UCI 

 

O ensaio de liberação de histamina por soro de paciente com UCI tem sido 

aceito como o teste mais adequado para detecção de autoanticorpos anti-FcεRI no 

soro de pacientes com UCI (Hide et al., 1993; Greaves e Tan, 2007). 

Para avaliar a presença dos autoanticorpos anti-FcεRI nos pacientes com 

UCI foram realizados três experimentos individuais de liberação de histamina de 

basófilos de indivíduos sadios com soros de pacientes com UCI e soros de indivíduos 

saudáveis (Tabela 4). O cutoff da reação foi definido pela média + 2 SD da liberação 

de histamina de soros de indivíduos saudáveis. 

No primeiro experimento, foram testados 41 soros de pacientes com UCI, 

dos quais 24 soros eram ASST+ (58,54%) e 17 eram ASST- (41,46%). Do total 

analisado, apenas sete (17,1%) apresentaram atividade liberadora de histamina, 

sendo seis destes pertencentes ao grupo ASST+ e um ao grupo ASST-. 

O segundo experimento, também realizado com um total de 41 soros de 

pacientes com UCI, onde 20 soros eram ASST+ (48,78%) e 21 eram ASST- 

(51,21%). Do total analisado, apenas sete (17,1%) demonstraram atividade liberadora 

de histamina, sendo três soros pertencentes ao grupo ASST+ e quatro soros do grupo 

ASST-. 

O terceiro experimento foi realizado com 38 soros de pacientes com UCI, 

dos quais 21 soros eram ASST+ (55,3%) e 17 eram ASST- (44,74%). Do total 

analisado, 10 (26,3%) apresentaram atividade liberadora de histamina, sendo seis 

desses soros pertencentes ao grupo ASST+ e quatro ao grupo ASST-. 
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Entre os sete a dez soros de pacientes com UCI que apresentaram atividade 

liberadora de histamina, seis foram comuns em pelo menos dois experimentos, dessa 

forma, a concordância entre os resultados positivos foi de 71,43% (Tabela 4). Os 

resultados mostram que não há relação entre a positividade do ASST e o teste in vitro 

de liberação de histamina. Entretanto, nos experimentos de desgranulação os soros de 

pacientes avaliados (38-41) houve 17 a 26,3% de soros com presença de fator 

liberador de histamina com alta concordância entre os testes. 

 
 
 

Tabela 4 - Liberação de histamina por basófilos de doadores sadios mediados por 

soros de pacientes com UCI 

 
 

 
Expto*  

 
Nº 

soros 
UCI 

 
ASST+ 

% 
 

 
ASST- 

% 

 
HR+ 
% 

 
ASST+ 
HR+ 
% 

 
ASST+ 

HR- 
% 

 
ASST- 
HR+ 
% 

 
ASST-  
HR- 
% 

 
1 
 

 
41 

  
58,54 
(24) 

 
41,46 
(17) 

 
17,1 
(7) 

 

 
25 
(6) 

 
75 

(18)  

 
5,9 
(1)  

 
94,1 
(16) 

2 41  48.78 
(20) 

 51,21 
(21) 

17,1 
(7) 

15 
(3) 

85  
(17) 

19 
(4) 

81  
(17) 

 
3 38 55,3 

(21) 
 44,74 
(17) 

26,3 
(10) 

28,6 
(6) 

71,4 
 (15) 

23,5 
(4) 

76,5  
(13) 

 
 
 
 
 
 
*Experimentos de liberação de histamina (% HR) de leucócitos de indivíduos sadios 
com soros de pacientes com UCI e de indivíduos normais (N= 16-27). Entre 
parênteses representa o número de amostras  
O cutoff de cada ensaio foi estabelecido pela média + 2SD de liberação de histamina 
obtido com os soros de indivíduos sadios; ASST: teste de soro autólogo  

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Os resultados mostram que na UCI, há alterações imunológicas, 

evidenciadas pelo desequilíbrio da produção de citocinas pelos linfócitos (Dos 

Santos et al., 2008) e por uma acentuada alteração funcional dos basófilos no sangue 

periférico (Lourenço et al., 2008). Na UCI, os basófilos se encontram em escasso 

número no sangue periférico, com perfil ativado e funcionalmente hiperreativos à 

estímulos como a IL-3 e anticorpos anti-IgE. Além disto, na análise in vitro de 

autoanticorpos liberadores de histamina de basófilos de doadores sadios, foi 

encontrado uma percentagem de 17-26% de soros positivos dos pacientes com UCI, 

principalmente nos ASST positivo. O estado de ativação e a alteração funcional dos 

basófilos foi detectado na maioria dos pacientes com UCI, portanto, é provável que 

os basófilos possuam algum defeito intrínseco e/ou indicação de outros fatores com 

potencial desgranulador além dos autoanticorpos liberadores de histamina.  

Os pacientes com UCI, avaliados neste estudo, na sua maioria foram 

constituídos por mulheres, com uma taxa de 8,2 mulheres para cada homem, e 

mostraram uma duração da doença por um período maior do que 10 anos (11,10 ± 

12,37). A duração da doença foi similar ao encontrado na literatura (O'Donnell et al., 

1997) e mais prevalente em mulheres, com uma taxa de quatro indivíduos do sexo 

feminino para cada homem, principalmente em mulheres de meia-idade (Najib e 

Sheikh, 2009).  

Na urticária crônica, um sub-grupo de pacientes tem sido classificado como 

autoimune por desenvolverem autoanticorpos IgG com capacidade de desgranular 

basófilos e mastócitos por reconhecerem a cadeia alfa do receptor de alta afinidade  

de IgE (Greaves, 2008). Estudos recentes têm abordado que a UC, com 

autoanticorpos funcionais anti-FcεRI e anti-IgE, é uma doença autoimune distinta 
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(Sabroe e Graves, 2006). Além disto, há uma forte associação de subtipos de alelos 

HLA-B44, HLA-DRB1*01 e HLA-DRB*15 com UCI, sugerindo que há um 

componente genético na patogênese da UC (Çoban et al.,2008). Entretanto, para 

determinar o caráter autoimune da UC até o momento, existe somente a evidência de 

que autoanticorpos funcionais liberadores de histamina sejam patogênicos, por 

enquanto, não há um modelo animal para urticária autoimune. 

Os resultados referentes às avaliações dos basófilos de sangue periférico, 

mostraram que na UCI há uma importante basopenia em paralelo com uma 

diminuição dos níveis séricos de histamina. A queda do número de basófilos foi 

detectável tanto nos pacientes com ASST+ e ASST-. A basopenia na UCI tem sido 

descrita, seja por métodos de quantificação manual ou por citometria de fluxo 

(Rorsman et al., 1962; Grattan et al., 1997). A queda dos basófilos no sangue 

periférico ocorre durante a atividade da doença urticária e a presença de fator sérico 

com atividade liberadora de histamina (Agnieszka et al., 2008).  

Alguns mecanismos podem estar envolvidos na basopenia da UC, como a 

ação de fatores quimiotáticos nas lesões de pele, que podem recrutar os basófilos 

para a derme (Caproni et al., 2005). Nas biópsias de lesões de pele na UCI, pode ser 

verificado a presença de neutrófilos, eosinófilos e linfócitos (Sabroe et al., 1999). 

Evidência de basófilos foi observado no teste intradérmico de soro autólogo após 30 

minutos da reação (Caproni et al., 2005). O provável recrutamento de basófilos para 

as lesões de pele, não poderia ser um evento único, considerando que os níveis 

séricos de histamina estão significantemente reduzidos nos pacientes com UCI. Este 

fato salienta que outras alterações na UC podem estar relacionadas com a produção 
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de fatores tais como a IL-3, GM-CSF, ou IL-18, que regulam a demanda de basófilos 

para a periferia ou para diferenciação destas células.  

Além disto, é possível que na UCI ocorram alterações intrínsecas do 

basófilo, como suscetibilidade à apoptose, contudo, não observamos alteração na 

expressão de CD95 (Fas) nos basófilos de pacientes após estímulo com anti-IgE 

(dados não mostrados). Entretanto, não podemos descartar a possibilidade de que a 

diminuição da histamina sérica nos pacientes com UCI seja em decorrência ao uso 

prolongado de anti-histamínicos, que foi interrompido por apenas 48 horas, para 

execução do ASST. Geralmente, a meia-vida dos anti-histamínicos varia em torno de 

36 horas, e é possível que a redução sérica da histamina seja decorrente da 

farmacocinética da droga. 

 Apesar dos poucos basófilos circulantes na UC, estes mostram alta 

intensidade de expressão da cadeia alfa do receptor de alta afinidade para IgE 

(FcεRI), quando comparado com os basófilos do grupo controle. A correlação 

positiva da expressão do FcεRI em basófilos com os níveis séricos de IgE sugere que 

o aumento da expressão do FcεRI na superfície dos basófilos seja regulado pela 

molécula de IgE. A síntese e expressão do FcεRI é ocorre de forma constitutiva, 

contudo, a ligação da molécula de IgE ao receptor estabiliza a sua  permanência na 

superfície celular, aumentando o tempo de expressão do FcεRI nos basófilos, 

modulando a intensidade das respostas efetoras (MacGlashan et al., 2007). 

Entretanto, não há correlação da UCI com incidência de doenças atópicas, e 

consequentemente com os níveis séricos de IgE, que encontram-se elevados na 

atopia (MacGlashan et al., 1999). 
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Os basófilos em uma minoria de indivíduos não secretam histamina 

(Nguyen et al., 1990) e são denominados de basófilos não liberadores, os quais 

podem estar associados com a degradação proteossômica de Syk, uma tirosina 

quinase essencial na cascata de sinalização de FcεRI (Yamaguchi et al., 1996). O 

tratamento prolongado com IL-3, pode recuperar os basófilos não liberadores, 

sugerindo que alteração na transcrição pode definir as diferenças entre basófilos 

liberadores de não liberadores. Diversos autores têm relatado que os basófilos de 

pacientes com UC são hiporeativos a estímulos como anticorpos anti-IgE e C5a, mas 

que respondem normalmente para MCP-1 ou bradicinina (Kern e Lichtenstein, 1976; 

Sabroe et al., 1998; Luquin et al., 2005).  Além disto, os basófilos e os mastócitos na 

UCI parecem possuir uma regulação anormal da via de sinalização e são 

hiperreativos à componentes do soro, que ainda não foram identificados até o 

momento (Luquin et al., 2005). Os basófilos na UCI mostram uma resposta bimodal 

na ativação anti-IgE, sendo que os não respondedores possuem um aumento de 

proteínas SHIP-1 e SHIP-2 [ (Src-homology 2-containing-5’-inositol phosphatase 

(SHIP) ] e redução da expressão da tirosina quinase, Syk. Esta molécula é crítica na 

sinalização pelo receptor de IgE associada com a liberação de histamina, após 

estimulo com anti-IgE (Vonakis et al., 2007). 

Além da análise da expressão do FcεRI nos basófilos é importante avaliar os 

marcadores envolvidos na ativação ou desgranulação, para melhor compreensão da 

atividade funcional destas células. Nos basófilos de sangue periférico dos pacientes 

com UCI, foi evidenciado um aumento significante da expressão de CD203c e 

CD63, independentemente do ASST. A expressão do receptor para a IL-3, o 

marcador CD123 nos basófilos não diferiu em relação ao grupo controle, mas a 
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expressão foi mais intensa no grupo de ASST+ comparado ao ASST-. Além disto, a 

expressão de CD63 foi significantemente mais acentuada nos basófilos do grupo 

ASST+. Desta forma, os resultados mostram que apesar dos pacientes com UCI 

mostrarem diminuição dos níveis séricos de histamina e do número de basófilos, 

estas células encontram-se espontaneamente ativadas, possivelmente devido à ação 

de fatores de ativação presentes na circulação.  

Em contrastre, não foi observada diferença na expressão de CD203c nos 

basófilos de pacientes com UCI e de indivíduos atópicos quando comparados com 

indivíduos não atópicos, apesar de observarem aumento da expressão de CD63 

(Vasagar et al., 2006). Neste estudo foi avaliado uma baixa amostragem de pacientes 

com UCI, um total de nove. Além disto, os controles foram avaliados separadamente 

em alérgicos e não alérgicos, mas não os pacientes, estes fatos podem explicar a 

diferença de dados com o nosso estudo.  

A capacidade funcional dos basófilos sensibilizados pela IL-3, ao anticorpo 

anti-IgE, foi analisada pela expressão das moléculas de ativação CD203c e CD63 e 

pela liberação de histamina. O resultado chamou atenção pelo fato de que apenas o 

estímulo com IL-3 foi capaz de induzir aumento da expressão de CD203c em 

basófilos de pacientes com UCI, permanecendo elevado mesmo após estímulo com 

anti-IgE. Da mesma forma, os níveis basais de histamina aumentaram com a IL-3 e 

foram potencializados com o estímulo com anti-IgE nos pacientes com UCI. Em 

contraste, a expressão de CD63 não alterou após estímulo com anti-IgE. Estes dados 

sugerem que o aumento da expressão ex vivo de CD203c nos basófilos, é um 

indicador mais adequado para indicar o estado de ativação, desde que apenas a IL-3 

já potencializou a expressão do marcador, o mesmo não ocorrendo com a molécula 
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CD63. De fato, a ativação prévia de basófilos com IL-3 não aumenta a expressão de 

CD63 (Valent et al., 1989).  

A IL-3 facilita a desgranulação in vitro de basófilos, uma vez que é capaz, 

por um mecanismo ainda desconhecido, de converter basófilos não desgranuladores 

em liberadores de histamina (Ferrer et al., 2003). O seu uso não afeta a porcentagem 

de positividade de soros de pacientes com UCI, avaliados nos ensaios para detecção 

de anticorpos com atividade liberadora de histamina (Ferrer et al., 2003).   

Com o propósito de averiguarmos a presença de anticorpos liberadores de 

histamina no soro de pacientes com UCI, padronizamos o teste de desgranulação de 

basófilos, utilizando leucócitos de doadores atópicos saudáveis. O teste foi realizado 

com soros de indivíduos saudáveis (n=36) e soros de pacientes com UCI (n=41) 

utilizando três diferentes doadores de leucócitos. O cutoff de cada ensaio foi 

estabelecido pela média aritmética da liberação de histamina de soros de indivíduos 

saudáveis  somado dois desvio padrão (Asero et al., 2004). Os resultados mostraram 

um percentual de 17% (mediana dos três ensaios) de soros positivos com atividade 

liberadora de histamina (HR+).  Similarmente, a presença de anticorpos HR+ no soro 

de pacientes com UCI tem sido evidenciada em 16,5% (Asero et al, 2001) ou 26,4% 

(Caproni et al., 2004). Os variados estudos que mostram a relação de anticorpos HR+ 

e ASST estão ilustrados na Tabela 5.  
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Nos pacientes com UCI, com ASST+, observamos uma maior incidência de 

soros HR+, de 15-28,6% (25%), contudo, anticorpos HR+ também foram 

detectáveis, em incidência mais baixa, no grupo de pacientes ASST-, 5,9-23,5% 

(19%).  Os grupos de pesquisadores em UCI, Greaves e Kaplan, têm evidenciado 

presença de fatores liberadores de histamina em aproximadamente 50% dos 

pacientes com UCI, os quais foram caracterizados como autoanticorpos IgG 

funcionalmente ativos específicos para o receptor de IgE ou para a IgE (Hide et al, 

1993, Tong L J et al., 1997). Assim, o ASST tem sido utilizado como um indicador 

rápido para detectar autorreatividade in vivo, sendo insuficiente para definir auto-

imunidade na UCI (Caproni et al., 2005). Várias discrepâncias são relatadas sobre a 

positividade do ASST na população saudável, que variam de 2,5% (Sabroe at al, 

1999) até 40,5% de positividade (Guttman-Yassky et al., 2007). Alta prevalência de 

ASST positivo, de 45%, foi identificada em indivíduos saudáveis (Mari, 2003) ou em 

29,8% de pacientes com rinite alérgica sazonal sem indicação de UC (Guttman-

Yassky et al., 2007). Em contraste, outros estudos constatam nenhuma positividade 

em indivíduos saudáveis (Asero et al., 2001).  

O fato de que somente uma pequena proporção de pacientes ASST+ mostre 

autoanticorpos HR+ ativos, sugere a existência de fatores capazes de gerar resposta 

positiva no teste de soro autólogo. Neste sentido, há um aumento na proporção de 

pacientes autorreativos quando o teste é realizado com plasma autológo (Asero et al., 

2006). Os plasmas de pacientes com UCI mostram sinais de geração de trombina, 

que resultam na ativação da via extrínseca de coagulação, mostrando maior 

positividade do que quando o teste é realizado com soro autólogo (Asero et al., 

2006).  É possível que a geração de trombina possa contribuir para o processo 
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inflamatório, por atuar sinergisticamente com a histamina liberada pelos 

autoanticorpos.   

De fato, a evidência de que encontramos presença de anticorpos liberadores 

de histamina HR+ nos pacientes com ASST – (19%), corrobora com a hipótese de 

que o ASST merece ser avaliado cuidadosamente. É possível que fatores séricos 

possam interferir nos resultados, dando origem a falso-positivo e/ou falso-negativo, 

pela geração de trombina. Esta variabilidade do ASST pode se verificar nos pacientes 

com UCI, que mostraram um percentual de apenas 4 % (5/121) de positividade ao 

ASST (Guerra et al., 2007). Além disto, observamos que não há relação da presença 

de soros HR+ com autoanticorpos anti-TPO ou TG, ou mesmo FAN.  

A freqüência de autoanticorpos anti-TG e anti-TPO foi de 8,6% e 11,4%, 

respectivamente, nos pacientes com UCI. A distribuição dos autoanticorpos foi 

similar entre os pacientes de acordo com ASST e somente em 3/37 pacientes foi 

observado tireoidopatia, dos quais em apenas um foi detectado autoanticorpo anti-

tireoide. Na UC, a ocorrência de doença tireóide sintomática tem sido relatada em 

12,1% (Leznoff et al., 1983), com maior freqüência de tireoidite de Hashimoto e em 

menor freqüência a doença de Graves (Kaplan e Finn, 1999).  Similarmente, 

Verneuil et al. (2004) relatam a presença de 26,7% de autoanticorpos anti-TG e anti-

TPO em 99 pacientes com UC comparados a 3,3% na população saudável. A 

ocorrência de autoanticorpos anti-tireóide varia de 3-6% em uma população 

saudável, o que salienta que a autoimunidade tireoidiana seja um tipo mais comum 

de processo autoimune órgão-específico (Monge et al., 2007). Em outro estudo, 

anticorpos anti-TG foram detectados em 22,2% e anticorpos anti-TPO em 26,8% de 

um total de 56 pacientes com UC (Palma-Carlos e Palma-Carlos, 2005). 
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Além disto, observamos uma percentagem de 19% de fator anti-nuclear 

(FAN) nos pacientes com UCI, sendo na maioria de padrão pontilhado fino. Este 

percentual de FAN é semelhante aos 20% de positividade encontrada em pacientes 

com UC (Verneuil et al., 2004), embora a detecção de FAN possa variar de 5,3% 

(Turktas et al., 1997) a 15% nos pacientes com UCI (Sibbald et al., 1991).  

Em conjunto, os resultados mostram que na UCI, há importante alteração 

funcional dos basófilos de sangue periférico, enfatizando que além de uma possível 

alteração intrínseca, existem fatores circulantes capazes sensibilizar in vivo os 

basófilos. Marcadores de desgranulação CD203c e CD63 em basófilos mostraram ser 

bons indicadores do grau de ativação ex vivo dos basófilos na UCI, e a IL-3 in vitro 

propiciou a hiperreatividade dos basófilos na liberação de histamina e no aumento da 

expressão de marcadores de ativação. Com a padronização do ensaio in vitro para 

evidenciar fatores liberadores de histamina, um teste denominado padrão ouro, 

identificou 17% de HR+ nos pacientes com UCI, dos quais uma proporção foi ASST 

positivo (25%, 6/24), mas também ASST negativo (5,9%, 1/17). Nossos resultados, 

sugerem que somente o ASST não é recomendável para definir a UC autoimune, 

sendo necessário realizar o ensaio in vitro de liberação de histamina utilizando 

doadores saudáveis. 

Os resultados sugerem que na UCI, há ocorrência de uma alteração 

imunológica, que acomete os componentes de resposta imunológica inata, como os 

basófilos e os fatores indutores de liberação de histamina. Os basófilos, um 

importante integrante da resposta imune, têm se destacado como células 

apresentadoras de antígeno e na geração de células Th2. Na UCI, apesar dos 

basófilos serem encontrados em escasso número no sangue periférico, encontram-se 
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em estado de ativação e uma vez, sensibilizados, tornam-se hiperreativos a estímulos 

imunológicos. Esta alteração dos basófilos ocorre na grande maioria dos pacientes 

com UCI e deve contribuir para a patogênese da doença, o que  sugere a existência 

de fatores ativadores/desgranuladores de basófilos, outros que os autoanticorpos 

reativos ao receptor de alta afinidade para IgE.   
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Os basófilos dos pacientes com UCI, são detectados em escasso número no 

sangue periférico e encontram-se com perfil de ativação, seja baseado pelo aumento 

da expressão de CD203c, CD63 e FcεRI na superfície e pela hiperreatividade na 

liberação de histamina em resposta à IL-3 e anti-IgE; este estado ex vivo ativado no 

sangue periférico, pode ser devido à um defeito intrínseco dos basófilos ou pela ação 

de fatores estimuladores de basófilos presentes na circulação,  

 

A análise da molécula CD203c, um marcador específico para basófilos, 

revelou ser um parâmetro adequado para avaliar o grau de ativação dessas células, 

correlacionando com o estado de aspecto funcional, 

 

A padronização do ensaio in vitro de liberação de histamina por soro de 

pacientes com UCI utilizando doadores de leucócitos saudáveis, mostrou que 17% 

dos pacientes possuem fator liberador de histamina, independente da positividade ao 

teste intradérmico de soro autólogo e do estado ex vivo de ativação de basófilos.  
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Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA O U 
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: "Identificação de autoanticorpos 

anti-IgE e anti-receptor de alta afinidade para IgE na urticária crônica autoimune: 

análise da expressão do receptor e de marcadores de ativação em basófilos e 

monócitos” 

    PESQUISADOR: Maria Notomi Sato 

   CARGO/FUNÇÃO: Professor Doutor       

   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRBM 1690 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Dermatologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO   �  RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO  � 

RISCO BAIXO  �  RISCO MAIOR � 
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 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou 
tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos 

______________________________________________________________________ 

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

1. justificativa e os objetivos da pesquisa  

2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais  

3. desconfortos e riscos esperados  

4. benefícios que  poderão ser obtidos  

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo 

O Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências 

(LIM 56) da Faculdade de Medicina da USP está desenvolvendo um estudo para 

melhor compreender a doença urticária crônica autoimune com o objetivo de 

desenvolver novos tipos de exames e tratamentos. Você está sendo convidado a 

participar voluntariamente (sem remuneração e de modo não obrigatório) neste 

estudo. Para isto é preciso coletar 20 ml de sangue de seu braço. Você sentirá a 

picada da agulha e pode sentir uma leve tontura, que passará em poucos minutos. Um 

dia após pode aparecer em volta do local da picada uma mancha roxa que desaparece 

em poucos dias sem maiores problemas. Esta amostra de sangue tem objetivo de 

auxiliar no diagnóstico e no tratamento da doença. No entanto, se você sentir 

qualquer tipo de desconforto depois dos procedimentos, o médico estará a sua inteira 

disposição para solucionar o problema ou tirar as dúvidas. 

Você não tem nenhuma obrigação de contribuir para este estudo e sua recusa não 

ocasionará nenhum prejuízo em seu atendimento médico dentro do HC.  
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

 

 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar 
do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

 

 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 

 

4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 

 

 

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕ ES 
ADVERSAS. 

Dra. Maria Notomi Sato e Dra. Celina Wakisaka Maruta 

End.: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 500, 3° Andar, Dermatologia   

Tel.: (11) 3061-7499 
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VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES : 

 

 

______________________________________________________________________ 

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 2005. 

 

_______________________________                  
 assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

_____________________________                                                                                
 
assinatura do pesquisador  
(carimbo ou nome Legível) 
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Anexo D – Manuscrito Publicado 
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