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RESUMO 
 

Rosa SEA. Regulação da via UPR no retículo endoplasmático em linfócitos B 
na imunodeficiência comum variável. [dissertação (Mestrado em Imunologia)]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2011. 
 

 

A imunodeficiência comum variável (CVID) é caracterizada por 

hipogamaglobulinemia. Anteriormente identificou-se uma paciente com CVID 

que apresenta nível aumentado de estresse de retículo endoplasmático (ER), 

secundário a desregulação da via UPR. No presente trabalho, estendemos 

esta análise para outros pacientes e avaliamos o perfil de maturação de seus 

linfócitos B. Métodos: Western-blot, RT-PCR, Q-PCR, Citometria de Fluxo e 

cultura de células B ex vivo e imortalizadas. Resultados: A análise de 16 

pacientes com CVID e 9 indivíduos saudáveis revelou três pacientes com 

porcentagens aumentadas de linfócitos B imaturos no sangue periférico. A 

análise da expressão de RNAm para BiP e XBP-1 em linfócitos B destes 

pacientes, após estímulo com LPS in vitro, identificou que os linfócitos B de 

um deles apresenta estresse de RE. Conclusão: Identificamos um subgrupo 

de pacientes com CVID que apresentam linfócitos B imaturos no sangue 

periférico. Um membro deste subgrupo apresenta estresse aumentado de 

ER.  

 

Palavras-chave: CVID. Unfolded Protein Response. Anticorpos. Linfócitos B. 

LPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Rosa SEA. Regulation of the UPR pathway in B lymphocytes during Common 
Variable Immunodeficiency. [Masters thesis (Immunology)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.  
 

 

Common Variable Immunodeficiency (CVID) is characterized by 

hypogammaglobulinemia. Previously a CVID patient was identified with 

increased levels of Endoplasmic Reticulum (ER) stress due to dysregulation 

of the UPR. In the present study these analyses were performed in other 

patients and healthy donors. Maturation markers of B lymphocytes were also 

characterized in these individuals. Methods: Western-blot, RT-PCR, Q-PCR, 

Flow cytometry and culturing of ex vivo and immortalized B cells. Results: 
The analysis of 16 CVID patients and 9 healthy donors revealed three 

patients that present higher percentage of immature B cells in peripheral 

blood. Analysis of expression of BiP and XBP1 induced by LPS treatment of B 

lymphocytes from these patients revealed that one patient present increased 

levels of ER stress. Conclusion: We identified a sub-group of CVID patients 

that present immature B lymphocytes in periphery. One member of this sub-

group shows increased ER stress. 

 

Keywords: CVID. Unfolded Protein Response. Antibodies. B lymphocytes. 

LPS. 
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1INTRODUÇÃO 

 

1.1 Linfócitos B 
 

São células do sistema imune que possuem em sua superfície 

imunoglobulinas capazes de reconhecer epítopos antigênicos específicos. A 

descoberta e a caracterização dessas células ocorreu em meados de 1960 através 

de experimentos com modelos animais, avaliação clínica de pacientes com 

imunodeficiências e pela caracterização de moléculas de superfície celular (Good e 

Zak, 1956). A identificação da imunoglobulina ou anticorpo aconteceu previamente 

(Tisilius  e  Kabat, 1938), sendo importante para a caracterização de plasmócitos 

como células produtoras de anticorpos (Fagraeus, 1948). 

O desenvolvimento dos linfócitos B em humanos ocorre inicialmente no fígado 

fetal e posteriormente na medula óssea e envolve um processo de rearranjos dos 

segmentos gênicos dos loci das cadeias leves e pesadas da imunoglobulina. Isso 

leva a geração de um repertório diversificado e funcional do receptor de células B 

(BCR) (Brack et al, 1978).  

Esse processo requer um controle preciso feito pela combinação de citocinas 

e  fatores de transcrição que regulam a expressão de genes em diferentes estágios 

para promover a diferenciação de células, sobrevida e proliferação (Schesbesta, 

2002; Bartholdy e Matthias, 2004).  

Fatores de transcrição críticos no comprometimento com a linhagem B 

incluem o E2A, EBF1 (early B-cell factor 1) e Pax5 (paired Box protein 5). Outros, 

tais como OCT (octamer-binding transcription), OBF1 (oct binding factor 1), NFkB 

(nuclear factor kappa-light chain enhancer of activated B cell) são importantes nos 

estágios finais. Enquanto que XBP-1 (X-box binding protein 1) e BLIMP1 (B 

lymphocyte inducer of maturation program 1) são importantes no processo de 

diferenciação de linfócitos B em plasmócitos (Bartholdy e Matthias, 2004).  

Os fatores de transcrição E2A e EBF1 agem de modo similar nos estágios 

iniciais de desenvolvimento dos linfócitos B e podem juntos aumentar a regulação da 

expressão de genes específicos de células B tais como: cadeia substituta λ5 e 

VpreB, as moléculas de sinalização Igα e Igβ e as proteínas RAG1 e RAG2 

(Sigvardisson et al, 1997; O’Riordan e Grosschedl, 1999). 

O Pax5 é um fator de transcrição multifuncional expresso ao longo de todo o 



 

desenvolvimento dos linfócitos B desde o estágio pró-B até o estágio de célula B 

madura (Busslinger, 2004; Sing et al, 2005). Além do comprometimento com a 

linhagem B, o Pax5 está envolvido no rearranjo dos genes da imunoglobulina (Nut et 

al, 1997). Genes alvos do Pax5 incluem os genes que codificam a molécula de 

superfície CD19, a molécula de sinalização CD79a (Igα) e as cadeias substitutas 

λ5 e VpreB (Kozmik et al, 1992; Okabe et al, 1992; Fitzsimmons et al, 1996). 

O fator de transcrição OBF1 é expresso predominantemente em células B e 

forma um complexo ternário com os fatores de transcrição Oct1 e Oct2 em regiões 

conservadas de imunoglobulinas e outros genes (Bordon et al, 2008). Camundongos 

deficientes em OBF1 apresentam desenvolvimento inicial de células B normal na 

medula, mas número reduzido de linfócitos B periféricos, uma resposta imune 

humoral dependente de linfócitos T prejudicada e baixos níveis de imunoglobulina 

IgG  (Kim et al, 1996). 

Diversas formas de subunidades de NF-kB são expressos ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento de linfócitos B e estudos com camundongos mutantes 

para as subunidades p50 e p52 mostraram um defeito no desenvolvimento final dos 

linfócitos B com diminuição no número de células B maduras e aumento de células 

imaturas (Franzoso et al, 1997).  

O número de linfócitos B permanece constante em indivíduos adultos. Esta 

homeostasia é resultado da natureza complexa do seu desenvolvimento e 

maturação que permite a sobrevivência e produção constante de células B 

protetoras, mas também assegura a eliminação de células B auto-reativas. A 

manutenção dessa homeostasia é dependente de dois fatores importantes:  um BCR 

funcional e da molécula BAFF (B cell-activating factor of the TNF family) (Mackay et 

al, 2010). 

 BAFF existe na forma trimérica ligada a membrana e pode permanecer assim 

ou ser liberada como um trímero solúvel depois da clivagem da superfície celular. É 

produzido principalmente por neutrófilos, monócitos e macrófagos e tem como 

ligantes o TACI (transmembrane activator and calcium-modulator and cyclophilin 

ligand interactor), o BCMA (B cell maturation protein A) e o BAFFR (B cell-activating 

factor receptor) (Schneider et al, 1999).  

A maturação dos linfócitos B pode ser dividida em diferentes estágios de 

acordo com o rearranjo das cadeias leves e pesadas da imunoglobulina que irão 

formar um BCR funcional. Uma vez comprometida com a linhagem B, as células B 



 

entram no estágio de célula pró-B no qual há um rearranjo parcial da cadeia pesada 

da imunoglobulina. No estágio pré-B, a recombinação da cadeia pesada está 

completa e a célula expressa um pré-BCR que é composto das cadeias leves 

substitutas (λ5 e vpreB) e as moléculas Igα e Igβ. Além disso, há neste estágio o 

início do rearranjo da cadeia leve. Na etapa seguinte, com os rearranjos das cadeias 

leve e pesada completos, a célula B apresenta um BCR funcional sendo 

considerada imatura e continuar o processo de maturação nos órgãos linfóides 

secundários (Hardy e Hayakawa, 2001). 

As células B imaturas são exportadas da medula óssea a medida que tornam-

se independentes dos fatores estromais. Vão para os órgãos linfóides secundários 

onde ocorrem eventos de maturação para produção de células B maduras. Estas 

células são chamadas de células B transicionais pois representam um estágio 

intermediário de desenvolvimento (Rolink e Melcher, 1993; Banchereau e Rousset, 

1992; Allman et al, 2001).  

As células maduras por sua vez, são agrupadas em três grandes populações 

de acordo com sua localização anatômica, suas características fenotípicas e sua 

função: (1) células B foliculares (FO) que também são denominadas de células B 

convencionais B2 e constituem a maioria das células B do baço, (2) células B de 

zona marginal (MZ) e (3) células B1 (Samitas et al, 2010).  

Até aproximadamente 1980, o que se conhecia a respeito da superfície 

celular dos linfócitos B consistia na imunoglobulina de membrana, nos receptores de 

complemento e receptores Fc. Isso começou a mudar com o aparecimento do 

anticorpo monoclonal que levou a identificação de moléculas expressas nas 

superfícies de várias células, inclusive dos linfócitos B, denominadas de CD (cluster 

of differentiation). Dessa forma, foi possível obter maiores informações sobre a 

expressão e função dessas moléculas e a sua contribuição no desenvolvimento dos 

linfócitos B. 

Ao longo de todo o processo de maturação dos linfócitos B desde a medula 

óssea até a periferia, essas moléculas sofrem variações na intensidade de sua 

expressão na superfície celular auxiliando na classificação dos estágios de 

maturação dos linfócitos B.   

As células imaturas são bem definidas em camundongos sendo classificadas 

em T1, T2 e T3. As células B T1 são caracterizadas fenotipicamente como 

CD24highIgMhighIgD+CD21+CD23+CD93+, as células T2 são 



 

CD24highIgMhighIgDhighCD21+CD23+CD93+ e as células T3 apresentam o fenótipo 

CD24highIgMlowIgDhighCD21+CD23+CD93+ (Allman et al, 2001; 2004). 

Em nosso trabalho as células B dos indivíduos analisados foram classificadas 

de acordo com a expressão dos marcadores CD45, CD19, CD38, FMC7, CD5 e 

CD23 o que permitiu a separação destas células em quatro estágios de 

diferenciação: I, II, III e IV. Sendo que, as células pertencentes aos estágios I, II e III 

representaram as mais imaturas, enquanto que as pertencentes ao estágio IV 

consistiam em células maduras (Loken et al, 1987). 

O CD19 é uma glicoproteína transmembrana expressa nas células B desde o 

estágio de célula pré-B e que permanece ao longo de processo de maturação da 

célula. O CD19 em associação com CD21 conectam a imunidade inata com a 

adaptativa facilitando o reconhecimento do complexo antígeno-anticorpo via BCR  

(Tedder et al,1997).  

A expressão de CD5 em linfócitos B está restrita a subpopulação B1, um tipo 

celular diferente dos linfócitos B convencionais (B2) no seu fenótipo, na localização 

anatômica, e na capacidade de auto-renovação e produção de anticorpos naturais. 

Os linfócitos B1 expressam baixos níveis de  sIgD, CD21, CD23 e expressam altos 

níveis de sIgM. Secretam anticorpos da classe IgM, chamados de anticorpos 

naturais, que se ligam a antígenos comuns associados a patógenos (Hardy e 

Hayakawa 2001, Berland e Wortis, 2002).  

No baço os linfócitos B1 representam de 1 a 5% das células B. No linfonodo 

constituem menos de 1% das células, mas compreendem uma fração substancial de 

células B nas cavidades peritoneais e pleurais (Ansel et al, 2002). 

A molécula CD45 é uma tirosina fosfatase que está presente em todas as 

células hematopoiéticas exceto nas plaquetas e nas hemácias. Tem a função de 

regular as Scr quinases que são responsáveis pela transdução do sinal dos 

receptores de células T e B. A expressão desta molécula varia durante a ontogenia 

das células B, de modo que as células precursoras dos linfócitos B apresentam 

baixos níveis de expressão de CD45 (McKenna et al, 2001) enquanto que os 

linfócitos B maduros expressam CD45 em alta densidade na sua superfície celular 

(Caldwell e Patterson, 1991).  

Existem diversas isoformas do CD45, (CD45RA, CD45RB, CD45RC, 

CD45R0) as quais são geradas pelo splicing dos exons 4(A), 5(B) e 6(C) do domínio 

extracelular dessa molécula (Dawes et al, 2006). A maioria dos anticorpos 



 

monoclonais usados de rotina na citometria de fluxo reconhece a parte comum da 

molécula de CD45 (Carulli et al, 2008). 

O CD23 é uma glicoproteína de membrana que tem homologia com as 

lectinas dependentes de cálcio. Em humanos possui duas isoformas CD23a e 

CD23b. A isoforma CD23a é restrita à células B e a CD23b é induzida por IL-4 nas 

células B e em uma variedade de células hematopoiéticas (monócitos, macrófagos, 

linfócitos T, eosinófilos e plaquetas) (Delespesse et al, 1991). 

 A molécula CD23 foi inicialmente caracterizada como um receptor de baixa 

afinidade para IgE e está envolvida em uma grande variedade de processos 

biológicos tais como processos inflamatórios dependentes de IgE, apresentação de 

antígenos nas células B e interações entre células T e B. Está presente em baixa 

densidade na maioria dos linfócitos B maduros e em altos níveis nos linfócitos B 

ativados (Kikutani, 1986). 

A expressão da molécula CD38 ocorre essencialmente em todos os linfócitos 

pré-B, plasmócitos e timócitos. Esse antígeno é expresso durante os estágios iniciais 

de maturação de linfócitos T e B, há uma perda durante os estágios intermediários e 

ele reaparece em altos níveis em plasmócitos (Tedder et al, 1985). É uma enzima 

multifuncional que catalisa a síntese e hidrólise do ADP-ribose cíclico (cADPR) e o 

produto dessa reação é essencial para regulação intracelular de cálcio (Malavani et 

al, 2008).  

O CD38 tem sido muito usado também como um marcador prognóstico de 

leucemias, especialmente na leucemia linfocítica crônica de células B (B-CLL). Foi 

verificado que pacientes portadores de B-CLL que apresentavam mutações nos 

genes da região variável da imunoglobulina e baixos números de células B CD38+ 

apresentavam um melhor prognóstico quando comparado com pacientes que 

apresentavam linfócitos B com alta expressão de CD38 (Deaglio et al, 2001). 

FMC7 é uma glicoproteína expressa na maioria dos linfócitos B maduros 

normais (Zola et al, 1987) em densidade muito variável e parece estar associada a 

molécula CD20 (Serke et al, 2001). Essa molécula é encontrada na maioria dos 

estágios das células B malignas, exceto nas células B de leucemias linfocíticas 

crônicas (LLC), sendo portanto um marcador muito utilizado para se diferenciar LLC 

de outras desordens malignas dos linfócitos B (Zola  et al,1987; Huh e Anreeff,1994). 

Muito do que se sabe sobre o desenvolvimento primário e periférico dos 

linfócitos B vêm de estudos com camundongos. Muitos aspectos  parecem  similares 



 

em humanos, mas a compreensão do desenvolvimento periférico ainda é limitado. 

Não há informações a respeito do fenótipo e da frequência das células B que 

migram da medula óssea para a periferia em humanos (Carsetti et al, 2004).  

Em 2004 um estudo identificou células B transicionais humanas que 

expressavam altos níveis de CD24 e CD38. Essas células foram distinguidas de 

células B de memória pela utilização do marcador CD27 e foi observado que o 

fenótipo e a distribuição tecidual dessas células assemelhavam-se às células B T1 e 

T2 de camundongos (Carsetti et al, 2004). 

Um estudo mais recente procurou definir o papel das células B transicionais 

no desenvolvimento das células B humanas avaliando o sangue periférico de 

indivíduos saudáveis e de pacientes pós transplante de célula tronco 

hematopoiéticas. Os dados obtidos revelam que células B transicionais 

CD24highCD38high são predominantes no sangue de cordão umbilical (56 ± 4%) e que 

essa proporção diminui entre a infância e a adolescência atingindo níveis 

equivalentes aos encontrados em adultos (4,5 ± 2,4%) (Marie-Cardine et al, 2008).  

Em um outro estudo foram avaliadas amostras de sangue periférico de  

indivíduos saudáveis por citometria de fluxo e as células B circulantes foram 

separadas da seguinte maneira: CD10+CD19+CD20+CD27-CD38+ imaturas, CD10-

CD19+CD20+CD27-CD38- naïve, CD10-CD19+CD20+CD27+CD38-memória, CD10-

CD19+CD20-CD27++CD38++ plasmócitos e observaram que os linfócitos B naive e os 

de memória foram os mais representados enquanto que os linfócitos B imaturos e 

plasmócitos constituíram uma população menor (Caraux et al, 2010). 

Foi verificado também neste trabalho uma correlação inversa estatisticamente 

significante tanto na porcentagem quanto em números absolutos de linfócitos B de 

memória e plasmócitos em relação a idade dos indivíduos analisados. Isso poderia 

ser resultado de uma menor exposição a novos antígenos que ocorre na velhice 

(Caraux et al, 2010). 

Um aumento de células B imaturas tem sido descritas em diversas situações 

clínicas. Num estudo com amostras de pacientes portadores de lúpus eritematoso 

sistêmico (LES) foi observado um aumento de células B imaturas no sangue 

periférico definidas como CD21lo, CD24hi e CD38hi quando comparado com amostras 

de indivíduos saudáveis (6,7 ± 1,8%; 2,2 ± 0,4 %) respectivamente (Sims et al, 

2005). 

Um aumento de células B imaturas também tem sido observado no sangue 



 

periférico de pacientes portadores de HIV com doença avançada. Estas células 

foram identificadas como CD10+, um marcador presente nos estágios iniciais de 

maturação de células B. Isso poderia ser resultado de uma ativação policlonal de 

células com uma consequente depleção de células B maduras resultando num 

aumento compensatório de células B imaturas na circulação periférica (Maza et al, 

1987; Malaspina et al, 2006). 

Em alguns pacientes com imunodeficiência (agamaglobulinemia ligada ao 

sexo e imunodeficência comum variável) tem sido observado a presença de maiores 

quantidades de células B imaturas no sangue periférico caracterizadas como 

CD10+CD24hiCD38hi. Sugere-se que a presença destas células possa contribuir para 

o quadro de hipogamaglobulinemia característico desta doença (Cuss et al, 2006). 

 

 

1.2 Imunodeficiência comum variável 

 

  A Imunodeficiência Comum Variável (CVID - Common Variable 

Immunodeficiency) é a imunodeficiência primária mais comum. A doença é 

caracterizada por uma baixa produção de imunoglobulinas (Schwartz, 1999) e foi 

descrita pela primeira vez em 1953 (Janeway et al, 1953). 

É definida clinicamente pela presença de três características principais: 

hipogamaglobulinemia envolvendo  um ou mais isotipos de anticorpos (IgG, IgA ou 

IgM), infecções recidivantes principalmente do trato respiratório e gastrointestinal e 

deficiência na resposta humoral tanto relacionada à infecção natural quanto à 

vacinação (Patrick, 2008).  

Entre os aspectos clínicos da doença, a presença de infecções 

sinopulmonares de repetição é um dos sinais mais comuns nos pacientes com 

CVID. A maioria deles (75 a 90%) apresenta sinusites, otites, bronquites e 

pneumonias causados especialmente por bactérias encapsuladas (Hermaszewski e 

Webster, 1993). Além disso, pacientes com CVID podem apresentar com freqüência 

infecções gastrointestinais ocasionadas especialmente por Giardia lamblia, 

Campilobacter jejuni e Salmonella sp. (Daniels et al, 2007).  

Alguns pacientes (5 a 8%) podem ter doenças autoimunes, tais como púrpura 

trombocitopênica autoimune e a anemia hemolítica autoimune (Cunningham-



 

Rundles, 2002). Há relatos de doença granulomatosa em 10 a 22% dos pacientes 

(Bates et al, 2004) e além disso, pacientes com CVID apresentam maiores riscos de 

desenvolver doenças neoplásicas tanto hematológicas quanto de tumores sólidos, 

especialmente linfomas (Mellemkjaer et al, 2002). 

 Essa doença atinge igualmente ambos os sexos com uma prevalência que 

vai de 1:10000 a 1:50000  podendo aparecer em qualquer fase da vida mas 

prevalecendo na fase adulta  (Patrick et al, 2008). A maioria dos pacientes tem 

doença esporádica, mas 10 a 25% tem herança familiar com um padrão 

autossômico dominante (Schroeder et al, 2004). 

O diagnóstico muitas vezes é demorado, ocorrendo num intervalo de 4 a 9 

anos do início dos sintomas (Cunningham-Rundles, 1999), sendo feito após histórico 

de infecções recidivantes do trato respiratório, pela presença de deficiência na 

produção de anticorpos e exclusão de outras imunodeficiências (Cunningham-

Rundles, 1989). 

A CVID é uma doença complexa e heterogênea que pode apresentar 

diferentes defeitos imunológicos tanto na imunidade inata quanto na adaptativa que 

resultam no fenótipo comum de hipogamaglobulinemia (Figura 1). 

  



 

 
Figura 1: Representação esquemática dos defeitos em vários compartimentos do sistema imune em  

pacientes com CVID. Adaptado de Bayry 2005. 
 

Em mais de 90% dos pacientes estudados nenhum defeito genético foi 

encontrado (Patrick et al, 2008). No entanto, em alguns pacientes foram descritos 

defeitos nos genes ICOS (inducible T-cell costimulator) (Grimbacher, 2003), TACI 

(transmembrane activator and calcium-modulator and cyclophilin ligand interactor) 

(Salzer et al, 2005) e CD19  (Van Zelm et al, 2006). 

  O primeiro registro de defeito genético associado a CVID foi o gene ICOS. Os 

pacientes com esta anormalidade apresentavam poucos linfócitos B no sangue 

periférico, hipogamaglobulinemia e número reduzido ou ausência de célula B de 

memória (Grimbacher, 2003). 

  A proteína ICOS é expressa principalmente em células T ativadas e um dos 

seus papéis é a indução de IL-10, necessária para diferenciação terminal de 

linfócitos B em plasmócitos e células de memória. Ela se liga ao ICOS ligante (ICOS-

L) expresso constitutivamente em células apresentadoras de antígenos. A via de 



 

sinalização ativada por ICOS e seu ligante é importante para a ativação de células T 

auxiliares e para  o estabelecimento de uma resposta  anticorpo-dependente (Hutloff 

et al,  1999). 

A proteína TACI pertence a superfamília de receptores do fator de necrose 

tumoral (TNFRSF) e tem como ligantes o BAFF (B cell activating factor) e APRIL (A 

proliferation-inducing ligand) cuja expressão ocorre principalmente em monócitos e 

células dendríticas (Schneider, 2005).  

Mutações no gene TACI tem sido observadas em 8 a 10% dos pacientes com 

CVID. Pacientes com mutação homozigota neste gene apresentam baixos números 

de linfócitos B de memória (CD19+CD27+IgM-) e são mais susceptíveis a infecções 

por bactérias encapsuladas (Kopecky e Kukissova, 2007). Os baixos níveis de 

imunoglobulinas IgA e IgG em indivíduos deficientes em TACI podem ser devido a 

uma ineficiente troca de classe em linfócitos B (Castigli et al,  2005). 

Pacientes com CVID que apresentam mutações homozigotas no gene CD19, 

possuem números normais de linfócitos B, mas uma expressão diminuída ou 

indetectável da molécula de superfície CD19. Essas mutações são responsáveis 

pela deleção parcial ou total do domínio citoplasmático desta molécula (Van Zelm et 

al, 2006). 

As moléculas CD19 e CD22 formam um complexo com a IgM de superfície do 

linfócito B e são responsáveis pela transdução de sinal nesta célula após 

reconhecimento do antígeno (Fujimoto et al, 1999). Considerando que o domínio 

citoplasmático da molécula CD19 participa nesta sinalização, uma resposta imune 

ineficiente observada nos pacientes com CVID portadores desta mutação pode ser 

resultado da perda do reconhecimento do antígeno via BCR (Van Zelm et al, 2006). 

 Em relação ao sistema imune inato, observam-se deficiências na maturação 

de células dendríticas, baixa expressão de moléculas co-estimulatórias tais como 

CD80 e CD86, baixa capacidade de ativação e proliferação de células T e produção 

deficiente de IL-12 (Bayry et al, 2004; Scott et al, 2006). Uma vez que as células 

dendríticas regulam o crescimento de células B, a secreção de imunoglobulinas, 

troca de isotipo de imunoglobulina e diferenciação em plasmócitos, sugere-se que 

células dendríticas prejudicadas podem comprometer a geração de uma resposta 

imune humoral eficiente.   

 Números reduzidos de células NK (natural killer) também foram observados 

em pacientes com CVID (Aspalter et al, 2000). As células NK são caracterizadas 



 

fenotipicamente como CD56+CD16+CD3- e são componentes importantes do 

sistema imune inato, principalmente contra células tumorais e infecções virais. 

 Pacientes com CVID também podem apresentam anormalidades em relação 

as células T. Estas anormalidades  incluem a geração de células T naïve no timo 

(Guazzi et al, 2002), diminuição de ativação e proliferação de células T e sinalização 

prejudicada via TCR (Boncristiano et al, 2000), redução na geração de células T de 

memória (Kondratenko et al, 1997), menor expressão de moléculas coestimulatórias 

como CD40L (Farrington et al, 1994).  

No entanto, dentre todas as células do sistema imune, os linfócitos B são as 

células mais frequentemente comprometidas nos pacientes com CVID.  

A maioria dos estudos envolve a análise de linfócitos B de memória, 

especialmente porque pacientes com CVID tem uma resposta imune humoral 

prejudicada com histórico de infecções recidivantes (Warnatz, 2002; Piqueras et al, 

2003; Wehr et al, 2008). 

Estes linfócitos são caracterizados pela expressão do marcador CD27, e 

podem ser classificados da seguinte maneira: linfócitos B IgD-CD27+ os quais podem 

secretar as imunoglobulinas IgG, IgM ou IgA (linfócitos B de memória com troca de 

isotipo) e os linfócitos B IgD+CD27+ os quais produzem predominantemente IgM 

(linfócitos B de memória sem troca de isotipo) (Agematsu et al, 1997). 

 Estes estudos tem mostrado a presença de quantidades diminuídas de 

linfócitos B de memória em um subgrupo de pacientes com CVID quando 

comparado com indivíduos saudáveis. Sendo assim, alguns grupos tem utilizado 

células B de memória na tentativa de classificar estes pacientes e correlacioná-los 

com características clínicas da doença. Estas classificações foram denominadas de 

classificação de Freiburg (Warnatz, 2002) e classificação de Paris (Piqueras et al, 

2003). 

 Essas análises tem associado a presença de uma menor quantidade de 

células B de memória IgD-CD27+ (< 0,4%) em pacientes com CVID com o 

desenvolvimento de auto-imunidade, esplenomegalia e doença granulomatosa. 

Pacientes com CVID podem apresentar números normais de linfócitos B no 

sangue periférico, mas estudos relatam que estes linfócitos podem não se 

diferenciar em plasmócitos, sendo incapazes de produzir imunoglobulinas em 

quantidades equivalentes às encontradas nos soros de indivíduos saudáveis (Saxon 

et al, 1992; Castigli et al, 2005; Salzer et al, 2005). 



 

A diferenciação terminal de linfócitos B em plasmócitos resulta em um 

estresse do retículo endoplasmático, o qual leva a ativação de uma via de 

dobramento de proteínas chamada UPR – Unfolded Protein Response.  

Um recente estudo de nosso grupo mostrou uma desregulação em um dos 

braços desta via em uma paciente com CVID, que apresentava baixas quantidades 

da forma ativa do fator de transcrição XBP1 (XBP1 spliced). Além disso, foi 

observado através de microscopia confocal que as imunoglobulinas IgM desta 

paciente estavam co-localizadas no retículo endoplasmático, não sendo exportadas 

para a superfície, sugerindo uma contribuição para a hipogamaglobulinemia 

apresentada pela paciente (Kuribayashi et al, 2008). 

 

 

1.3 Estresse do retículo endoplasmático e via UPR 
 

O estresse do retículo endoplasmático (RE) é causado por várias condições 

fisiológicas que alteram a homeostasia do retículo tais como um desbalanço de 

cálcio (Suzuki et al, 1991), níveis diminuídos de glicose (Ritter e Helenius, 2000), 

isquemia tecidual (Glembotski, 2008), infecções virais (Tardif et al, 2002), mutações 

que alteram proteínas (Ryu et al, 2002) e na diferenciação terminal de linfócitos B 

em plasmócitos (Reimold 1996). 

Sob estresse, o RE ativa a via UPR com a finalidade de aumentar a 

eliminação de proteínas mal-dobradas (Travers, 2000). Uma vez ativada, a via UPR 

funciona através dos seguintes mecanismos: 1- Aumento da transcrição de 

chaperonas (como GRP78 e GRP94) com a finalidade de melhorar o dobramento de 

proteínas, 2- Diminuição da tradução de proteínas de modo que a carga protéica no 

retículo seja atenuada, 3- Aumento da degradação de proteínas mal-dobradas ou 

desdobradas via ERAD (ER-associated degradation), de forma que estas proteínas 

sejam exportadas para o citosol e degradadas via proteassoma. Contudo, se esses 

mecanismos não conseguirem restaurar a homeostasia no retículo endoplasmático, 

o programa apoptótico é ativado (Werner et al,1996; Harding et al,1999).  

Análises da via UPR iniciaram-se no fim dos anos 80 quando foi verificado 

que o acúmulo de proteínas não dobradas no retículo endoplasmático induzia a 

expressão das chaperonas GRP78 e GRP94 (Hendershot, 1988; Kozutsumi et al, 



 

1988). O uso da levedura Saccharomyces cerevisae como modelo de estudo da via 

UPR levou a uma maior compreensão dos mecanismos moleculares desta via (Cox 

et al, 1993; Mori et al, 1996). 

Em leveduras a via UPR apresenta apenas um braço  de sinalização mediado 

pela IRE1p, uma proteína transmembrana serina/treonina quinase  que está 

presente na membrana do RE e apresenta um domínio amino-terminal no lumen do 

RE e um domínio carboxi-terminal no citoplasma (Cox et al, 1993). Ao ser ativada 

ela faz a clivagem endonucleolítica do RNAm de Hac1p, e gera um fator de 

transcrição que vai até o núcleo e se liga ao elemento de resposta a proteína nao 

dobrada (UPRE) (Mori et al, 1996).  

Em vertebrados, diferentemente de leveduras, a presença de estresse é 

detectada por três proteínas transmembrana do RE: PERK (PKR-like ER kinase), 

ATF6 (Activating transcription factor) e IRE-1 (Inositol-requiring enzyme1). Sob 

condições de estresse cada uma destas proteínas inicia diferentes mecanismos de 

regulação (Rutkowski e Kaufman, 2004) (figura 2).  

 

 



 

 
Figura 2: Via de sinalização em reposta a proteínas desdobradas no retículo endoplasmático (via 

UPR). As proteínas transmembrana IRE1, PERK e ATF6 após se desligarem da BiP 
tornam-se ativadas e vão induzir a transcrição de genes responsáveis pelo aumento da 
produção de chaperonas, diminuição da carga de proteínas e pela melhora na capacidade 
de degradação associada ao retículo (ERAD). 

   Fonte: Adaptado de Costa 2011. 
 

 

 

 Estas proteínas estão associadas à chaperona BiP (Binding Protein). No 

entanto, quando ocorre um aumento de proteínas mal-dobradas ou desdobradas, a 

BiP se desliga de PERK, ATF6, IRE1 e associa-se a essas proteínas não dobradas 

facilitando o seu dobramento (Rutkowski  e Kaufman, 2004).  

A BiP é membro da família das proteínas de choque térmico Hsp70 e 

apresenta dois domínios funcionais: uma porção N-terminal ATPase e outra C-

terminal de ligação a peptídeos. É considerada a principal chaperona do RE 

(Hendershot , 2004).  



 

As chaperonas desempenham papel importante no RE pois são responsáveis 

pelo dobramento das proteínas recém-sintetizadas no lúmen do retículo, de forma 

que sejam exportadas para o citosol apenas as proteínas com a sua conformação 

correta. Várias chaperonas e co-chaperonas desempenham esta função 

(GRP78/BiP, GRP94, GRP170/ORP150, PDI, ERp72, UGGT entre outras) (Meunier 

et al, 2002). 

A PERK é uma proteína serina/treonina quinase transmembrana que após 

sofrer oligomerização e auto-fosforilação, fosforila a subunidade alfa do fator de 

iniciação de tradução 2 (eIF2α), o que resulta na diminuição da tradução da maioria 

dos RNAm (Harding 1999).  No entanto,  há uma tradução seletiva do mRNA de 

ATF4 (activating transcription factor 4), membro da família CREB (cAMP response-

element-binding) de fatores de transcrição.  

O ATF4 requer a fosforilação do eIF2α para sua tradução e é essencial para 

induzir a transcrição da molécula GADD34 (growth-arrest DNA-damage gene 34), 

uma proteína citosólica que associa-se a proteína fosfatase 1 (PP1)  que por sua vez 

desfosforila eIF2α e promove o recomeço da síntese protéica. O ATF4 também 

induz a síntese do fator CHOP (C/EBP homologous protein), um fator de transcrição 

que está relacionado a apoptose caso as células sejam expostas a um estresse 

crônico do RE (Boyce et al, 2006) 

Dessa forma, como em qualquer outra via de sinalização, a via UPR requer 

mecanismos de feedback negativo para assegurar que a via não seja hiperativada. 

Um dos mecanismos ocorre através da molécula GADD34 que reinicia a síntese 

protéica após algumas horas de estresse do RE. Portanto a via de sinalização da 

PERK atua tanto na sobrevivência quanto na morte celular (Gass et al, 2004). 

O ATF6 é um fator de transcrição que contém um domínio bZIP no citosol e 

um domínio sinalizador de estresse do RE voltado para o lúmen do RE. Após o 

desligamento da BiP do seu domínio luminal, o ATF6 vai até o Complexo de Golgi e 

sofre clivagem proteolítica pelas proteases sítio 1 e sítio 2 (S1P e S2P). O fragmento 

gerado, ATF6f, vai até o núcleo e induz a expressão de vários genes da via UPR 

como BIP/GRP78, GRP94 , calnexina , CHOP e o fator de transcrição XBP1 (Haze 

et al, 1999; Yoshida et al, 2000; Zhang et al, 2006). 

A IRE-1 é uma proteína transmembrana cujo domínio amino-terminal se 

localiza no lúmen do RE e a porção carboxi-terminal se estende pelo citoplasma ou 

nucleoplasma. A porção C-terminal é composta por um domínio serina/treonina 



 

quinase e um domínio endonuclease (RNase) sitio-específico. Diferentemente da 

IRE-1p de leveduras, a IRE-1 em vertebrados é constituída pela IRE-1α e IRE-1β. A 

IRE-1α é expressa na maioria das células enquanto que a IREβ tem sua expressão 

restrita a células epiteliais intestinais (Yoshida, 2001).  

Depois de se desligar da BiP, a IRE-1 sofre oligomerização e auto-

fosforilação, ativa o seu domínio endonuclease que faz a clivagem sítio-específica 

do RNAm de XBP1, produzindo um RNAm de XBP1 processado (spliced, sXBP1) 

que gera uma proteína com domínio C-terminal de 226 aminoácidos (Yoshida, 2001; 

Calfon et al, 2002). A IRE-1 também pode induzir a apoptose uma vez que recruta e 

ativa a caspase 12 (Nakagawa et al, 2000).  

O XBP-1 apresenta as formas processada (spliced) e não-processada  

(unspliced) que possuem peso molecular de 60 e 30 KDa, respectivamente. A 

presença da forma spliced de XBP-1 representa a ativação da via UPR, sendo 

considerado o principal fator de transcrição responsável pela indução da expressão 

genes alvos da via UPR (Yoshida 2001). Ele ativa a transcrição de chaperonas 

(BIP/GRP78, GRP94, Calnexina, ERdj3, ERdj4) e induz a transcrição de outros 

genes relacionados a degradação de proteínas (EDEM)(Yoshida et al, 2003, 2006). 

O XBP1 tem sido relacionado com o processo de diferenciação terminal de 

linfócitos B em plasmócitos. A geração da forma ativa do XBP-1 spliced e ativação 

da via UPR ocorrem como um mecanismo do RE para suportar a produção de 

grandes quantidades de anticorpos. Sendo  assim, o XBP-1 é considerado o único 

fator de transcrição essencial no processo de diferenciação em plasmócitos 

(Yoshida et al, 2003). 

Estudos com camundongos XBP1-/- mostraram que eles morrem no útero 

devido a uma hematopoiese diminuída no fígado resultando em morte por anemia 

(Reimold et al,  2000).  

A correlação entre ativação da via UPR e diferenciação terminal de linfócitos 

B foi realizada utilizando células CH12 de linfoma de células B de camundongos. A 

cinética de expressão e secreção de Ig durante o processo de diferenciação 

induzida por LPS foi determinada pela análise das cadeias pesada e leve das 

imunoglobulinas. Além disso, também foi determinada a cinética de indução de 

transcritos de  XBP1 e das chaperonas BiP e GRP94, todos sabidamente regulados 

pela via UPR e expressos em altos níveis durante a diferenciação de linfócitos B 

(Gass et al, 2002). 



 

 Os resultados mostraram a indução dos genes alvos da via UPR previamente 

à tradução das cadeias de imunoglobulinas, o que poderia sugerir a presença de 

outros sinais de ativação da via UPR no processo de diferenciação de linfócitos B 

em plasmócitos (Gass et al, 2002). 

O mecanismo de regulação da via UPR mais aceito é o mediado pela 

chaperona BiP. Neste caso, em condições normais a BiP está associada ao domínio 

luminal das proteínas transmembrana IRE-1, PERK e ATF6. Com o acúmulo de 

proteínas desdobradas no lúmen do RE, a BiP  se desliga das proteínas 

transmembrana e associa-se preferencialmente à proteínas desdobradas, liberando 

a IRE-1, PERK e ATF6 e tornando-as ativadas (Lee,  2005) (figura 2).   

Outros modelos de regulação tem sido propostos. Um deles propõe que 

proteínas maldobradas/desdobradas liguem-se  ao domínio luminal da IRE-1 e 

promovam sua dimerização e ativação (Creddle et al,  2005).  

E um terceiro modelo propõe que a dissociação da BiP da IRE1 leve a sua 

oligomerização  e que a ligação de proteínas maldobradas/desdobradas no lúmen 

do RE seja capaz de causar a ativação das funções efetoras da IRE1 (Kimata et al, 

2007). 

Caso a via UPR não seja capaz de resolver o estresse do RE, inicia-se um 

programa de apoptose mediado pela PERK/CHOP, caspase 12 e IRE-1.  A proteína 

CHOP promove a apoptose ao induzir genes envolvidos na apoptose como ERO1, 

DR5 e anidrase carbônica IV (Zinszner et al, 1998), além de reprimir a transcrição da 

proteína anti-apoptótica Bcl2 (McCullough et al, 2001).  

A caspase 12 é uma das iniciadoras da cascata das caspases. é ativada pela 

calpaina, que é induzida e ativada pelo cálcio durante o estresse do RE. Após ser 

ativada, a caspase 12 ativa as caspases efetoras 3, 7 e 9 levando a apoptose (Tan 

et al, 2006).  

A IRE-1 por sua vez induz a apoptose ao interagir com a proteína adaptadora 

TRAF2 e recrutando ASK1 (apoptosis signaling kinase 1). Em seguida a ASK1 ativa 

a JNK, que ativa o fator pro-apoptótico Bim e inibe o fator anti-apoptotico Bcl2 

(Nakagawa et al, 2000). 

Dessa forma, a via UPR age através de dois mecanismos. Inicialmente 

tentando restaurar a homeostasia do RE, mas caso este não seja suficiente, a via 

inicia um programa apoptótico evitando que proteínas não funcionais sejam 

exportadas do RE, o que poderia ser prejudicial para célula. 



 

1.4 CVID e via UPR 

 

A identificação prévia de uma paciente com CVID com  desregulação da via 

UPR devido aos baixos níveis do fator de transcrição XBP1 spliced, essencial na 

diferenciação terminal de linfócitos B em plasmócitos, nos propõe a investigar essa 

via de sinalização em indivíduos normais e em outros pacientes com CVID. 

Além disso, a presença de baixas quantidades de anticorpos circulantes no 

sangue periférico de pacientes com CVID nos propõe a analisar o perfil de 

maturação de linfócitos B nestes pacientes. Seria plausível que a maturação 

defeituosa destas células possa contribuir para o quadro de hipogamaglobulinemia 

dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 OBJETIVOS                                       

 

1- Analisar a curva de produção das proteínas IRE1 após estresse por LPS. 

2- Determinar a cinética de ação do LPS para se determinar qual o limite 

tolerável de estresse que células saudáveis e de pacientes com CVID 

conseguem gerenciar com a ativação da via UPR. 

3- Analisar a expressão de diversos marcadores de desenvolvimento de 

linfócitos B em células em repouso e induzidas a diferenciação terminal por 

LPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 
 

Os pacientes envolvidos no projeto foram diagnosticados como portadores da 

CVID segundo critérios estabelecidos pelo PanAmerican Group for 

Immunodeficiencies (www.pagid.de). Foram excluídos os pacientes portadores de 

HIV e/ou HCV. 

O tratamento está sob responsabilidade da doutora Cristina Kokron (Hospital 

das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo). 

O grupo controle foi constituído de pessoas maiores de 18 anos que não 

apresentaram nenhuma imunodeficiência e que não eram portadores de HIV e/ou 

HCV. 

O sangue do paciente foi coletado no laboratório de Imunologia Clínica e 

Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mediante a 

autorização do paciente através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Parecer 892/CEP) e previamente ao recebimento de gamaglobulina humana 

endovenosa. 

 

3.2 Métodos 
 

3.2.1 Separação de linfócitos B por RosetteSep  

 
Foi adicionado 50 µl de RosetteSep Human B Cell Enrichment Cocktail (Stem 

Cell Technologies - Vancouver, Canada) por ml de sangue total. Seguiu-se 

incubação de 20 minutos a temperatura ambiente. O sangue foi diluído em partes 

iguais com PBS contendo 2% de Soro Bovino Fetal (SBF) (Invitrogen Corporation – 

Carlsbad, CA, EUA) e misturado gentilmente. Essa mistura foi colocada 

cuidadosamente sobre o Ficoll-Paque (GE Healthcare – Uppsala, Suécia) e 

centrifugada por 20 minutos a 1200 xg a temperatura ambiente. O anel contendo os 

linfócitos B foi retirado. Duas lavagens sucessivas foram feitas com PBS 2% SBF. O 

precipitado de células B foi colocado em meio de cultura RPMI (Invitrogen) e as 

células foram quantificadas e a viabilidade verificada pela utilização de Azul de 

Trypan (Cambrex Bio Science – Walkersville, MD, EUA). 



 

3.2.2 Extração do RNA e proteínas 

 
Células tratadas e não tratadas com lipopolissacarídeo derivado de E.coli 

(LPS) (Sigma-Aldrich Co – St.Louis, MO, EUA) foram submetidas a extração de RNA 

total e separação de proteínas segundo o kit PARIS (Protein And RNA Isolation 

System, – Ambion – Austin, Texas). 

As células foram inicialmente centrifugadas a 300 xg por 10 minutos para 

retirada do meio de cultura. Em seguida, foram lavadas com 1 ml de PBS nas 

mesmas condições. Ao precipitado foi adicionado 150 µL de tampão de 

fracionamento gelado e as células foram mantidas no gelo por 10 minutos. Seguiu-

se centrifugação (500 xg, 5 min, 4 °C) para separar as frações citoplasmáticas e 

nucleares. O sobrenadante foi transferido para outro tubo correspondendo a fração 

citoplasmática e ao precipitado que corresponde a fração nuclear foi adicionado 150 

µL de tampão de lise. Essas frações protéicas foram separadas para a técnica de 

Western Blotting. Foi utilizado 25 µL de cada fração (citoplasmática e nuclear) para o 

isolamento de RNA. À mistura das duas frações foi adicionado o mesmo volume de 

2X Lysis/Binding Solution (Ambion). Em seguida foi colocado o equivalente ao 

volume de lisado de etanol 100%. Essa mistura foi colocada sobre uma coluna com 

filtro e centrifugada a 13000 xg por 1 minuto. Lavagens subsequentes foram feitas 

com solução de lavagem na mesma velocidade e tempo de centrifugação. Na última 

etapa o filtro foi colocado em outro tubo e 40 µL de solução de eluição previamente 

aquecida (95 °C) foi adicionada ao filtro. O RNA total foi obtido após centrifugação 

de 13000 xg por 1 minuto. A concentração de cada amostra foi determinada pela 

leitura da densidade óptica no espectrofotômetro GeneQuant pro (GE Healthcare). 

 

3.2.3 Preparação do cDNA complementar 
 

O cDNA foi obtido através do uso do kit High Capacity RNA to cDNA (Applied 

Biosystems – Carlsbad, CA, EUA). Foi preparado um mix contendo por amostra: 10 

µl de tampão 2X RT e 1 µl de enzima mix 20X RT e água livre de DNase e RNase 

em quantidade suficiente para 20 µl. Para a reação foram utilizados 9 µl do RNA em 

estudo e o mix previamente descrito totalizando 20 µl por reação. As amostras foram 

submetidas as seguintes tempertaturas no termociclador: 37 °C por 60 minutos e 95 

°C por 5 minutos. 



 

3.2.4 Reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real (QPCR) 

 
Os cDNAs foram amplificados para BiP, IRE-1, XBP1 e GAPDH utilizando o 

termociclador Mx3005PTM QPCR Systems (Stratagene, Cedar Creek, TX, EUA). As 

reações foram realizadas utilizando o kit Fast SYBR Green Master Mix (Applied 

Biosystems). 

Foi preparado um mix contendo 10 µl de Fast SYBR e 1 µl de primer forward 

e 1 µl de primer reverse (ambos da Invitrogen) e água livre de DNase e RNase em 

quantidade suficiente para 18 µl. Essa mistura foi colocada em microtubos contendo 

2 µl de cDNA. As reações foram submetidas a 40 ciclos de amplificação como 

descrito a seguir: 20 s a 95 °C, 3 s a 95 °C e  30 s a 59 °C. Todas as reações foram 

submetidas a um passo final de 1 min a 95 °C, 30 s a 55 °C e 30 s a 95 °C para a 

geração da curva de dissociação. 

Os dados foram analisados no programa MxProTM  QPCR Software 

(Stratagene). A quantificação relativa dos produtos foi calculada pelo método 2-
ΔΔ

Ct  

(Livak et al, 2001) e foi utilizado o gene gapdh como gene housekeeping. 

As sequencias dos oligonucleotídeos utilizados estão no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Oligonucleotídeos utilizados nas reações em cadeia da polimerase (PCR) 
Nome Sequência 

F – XBP1 spliced 5 – GAGTCCGCAGCAGGTG – 3 

R – XBP1 spliced 5 – GGGCTTGGTATATATGTGG – 3 

F – BiP 5 – CGAGGAGGAGGACAAGAAGG – 3 

R – BiP 5 - CACCTTGAACGGCAAGAACT – 3 

F – IRE1α 5 - CGGCCTTTGCAGATAGTCTC – 3 

R – IRE1α 5 – ACGTCCCCAGATTCACTGTC – 3 

F – GAPDH 5 – ACCACAGTCCATGCCATCAC – 3 

R - GAPDH 5 – TCCACCACCCTGTTGCTGTA - 3 

F – forward; R - reverse 

 
3.2.5 Ensaio de estresse celular 
 

As células B  pacientes com CVID e de indivíduos saudáveis foram cultivadas 

em meio RPMI suplementado com 10% de SBF (Invitrogen), 2 mM de Lglutamina 

(Invitrogen), 100 U/ml penicilina (Invitrogen) e 0,1 mg/ml de estreptomicina 

(Invitrogen) e mantidas em estufa a 37 ºC e 5% CO2. 

Essas células tratadas e não tratadas com LPS (10 µg/ml) foram submetidas 



 

a uma cinética de 3 pontos (zero, 12 h e 24 h). 

Após o período de incubação, as células foram centrifugadas a 300 xg por 10 

minutos a temperatura ambiente e ressuspendidas em PBS para posterior 

isolamento de RNA. 

 

3.2.6 Caracterização dos linfócitos B de sangue periférico 
 

Inicialmente foi realizada a calibração do citômetro de fluxo (FACS Canto II -

BD Biosciences – San Jose, CA, EUA), com beads de calibração presentes no kit 

BD FACSTM 7-Colors Setup Beads (BD Biosciences),  de modo que o equipamento 

pudesse reconhecer cada fluorocromo que seria posteriormente utilizado na análise 

das amostras em estudo.  

Foram utilizadas alíquotas de 100 uL de sangue periférico de 9 indivíduos 

saudáveis com idades entre 23 a 57 anos e de 16 pacientes com CVID com idades 

entre 23 a 77 anos. Estas amostras foram incubadas com anticorpos monoclonais 

anti-CD23,  anti-CD5,  anti-CD19,  anti-CD45, anti-CD38, anti-FMC7 presentes no kit 

BD Oncomark TM (BD Biosciences) durante 30 minutos a 4 °C e protegidas da luz 

(quadro 2). 

 Em seguida foram efetuadas duas lavagens em PBS contendo 1% de SBF 

(Invitrogen). As células foram ressuspendidas em 500 µl desta mesma solução, 

filtradas e submetidas à leitura no citômetro de fluxo e os dados obtidos foram 

analisados no software FlowJo (Tree Star, Inc. – Ashland, OR, EUA).  

Para cada amostra marcada com os anticorpos monoclonais foi utilizada uma 

amostra não marcada para que fosse possível avaliar a viabilidade e distribuição das 

populações celulares. As amostras de pacientes foram pareadas com amostras de 

indivíduos saudáveis de mesmo sexo e preferencialmente de mesma idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 2: Anticorpos monoclonais presentes no kit BD Oncomark TM (BD Biosciences) e os locais de 
expressão das respectivas moléculas na superfície celular. 

 
Anticorpos Monoclonais Local de Expressão 

FMC7 - FITC Na maioria dos linfócitos B maduros 

CD23 - PE Nos linfócitos B maduros, em maiores níveis nos ativados 

CD5 – PerCP-Cy7 Na maioria dos linfócitos T e na supopulação de linfócitos B1 

CD19 – PE-Cy7 Nos linfócitos B em todos os estágios de maturação 

CD38 - APC Nos estágios iniciais de maturação de linfócitos T e B 

CD45 – APC-Cy7 Em todos os leucócitos 

 

 

3.2.7 Imortalização dos linfócitos B 

 

A imortalização dos linfócitos B já foi realizada de acordo com o protocolo já 

estabelecido (Middleton, 1991) pela equipe da Profa. Dra. Luiza Guilherme Guglielmi 

do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As células do paciente em 

estudo e de um controle saudável encontram-se armazenadas no Laboratório de 

Imunorregulação Molecular, onde este projeto foi desenvolvido.  

Foram adicionadas 107 células mononucleares do sangue periférico em 2,5 ml 

de meio RPMI-10 (Invitrogen) completo e 2,5 ml de sobrenadante com vírus Epstein-

Barr (EBV) gentilmente cedido pela Profa. Dra. Luiza Guilherme Guglielmi. Incubou-

se por 2 horas em banho-maria a 37 ºC. Em seguida, 5 ml de RPMI-10 (Invitrogen) 

contendo 10% de SBF, 2 mM de L-glutamina e 1 µg/ml de ciclosporina A foram 

adicionados. O volume final de 10 ml foi transferido para uma garrafa de cultura. 

Incubou-se a 37  ºC, 5%CO2 por três semanas.  

Após este período, o meio tornou-se ácido e as células formaram grumos 

macroscópicos. Ao microscópio várias células pareceram grandes, claras e 

tendendo a formar grumos de tamanhos variados. O repique das células foi feito a 

cada três dias com meio RPMI ou DMEM Advanced (Invitrogen) com 10% SBF 

(Invitrogen), 100 U/ml penicilina e 0,1 mg/ml de estreptomicina (Invitrogen) e 2 mM 

de Lglutamina (Invitrogen). 

 

 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Fenotipagem de linfócitos B   
 

Considerando que anteriormente nosso grupo identificou uma paciente com 

CVID  cuja análise de microscopia confocal revelou a presença de linfócitos B 

maiores na circulação periférica, que poderia sugerir serem células mais imaturas 

(Kuribayashi et al, 2008), nos propusemos a avaliar se pacientes com CVID 

poderiam apresentar linfócitos B imaturos no sangue periférico que pudessem 

contribuir para o quadro de hipogamaglobulinemia destes pacientes. 

Nossa avaliação foi realizada pela análise da expressão de vários marcadores 

de superfície celular de linfócitos B ao longo do seu processo de maturação (quadro 

2). Uma vez que a expressão destes marcadores é variável durante este processo, é 

possível classificar as células em diferentes fases de maturação (figura 5).  

 Os estágios I, II e III representam estágios imaturos ou transicionais, e o 

estágio IV representa o último estágio de maturação, correspondendo a células B 

maduras. Este estágio se caracteriza especialmente pela perda do marcador de fase 

imatura CD38 e pelo início da expressão do marcador de células maduras CD23. 

 



 

 
Figura 5: Representação esquemática dos estágios de diferenciação dos linfócitos B, de 

acordo com a variação na expressão dos marcadores de superfície celular utilizados neste estudo. 
 

 

 

 

Após a aquisição das amostras de pacientes com CVID e de indivíduos 

saudáveis no citômetro de fluxo FACS Canto II, as análises foram realizadas no 

programa FlowJo. Uma estratégia de gating foi criada de modo que fosse possível 

identificar as populações de linfócitos B nas diferentes fases de maturação (I, II, III e 

IV) (Figura 6). 
 



 

 
Figura 6: Estratégia de gating utilizada neste estudo. O primeiro quadro mostra a separação das 

populações de acordo com os parâmetros de tamanho e granulosidade. As populações de 
linfócitos B foram separadas baseadas nos marcadores (CD45, CD19, CD38, FMC7, CD5 e 
CD23).  



 

 

  Uma população negativa (controle negativo de marcadores) foi definida a 

partir de um gate em monócitos por se tratar de células que não expressam os 

marcadores utilizados na classificação dos diferentes estágios de maturação 

(CD5/FMC7/CD38/CD23).  

Em seguida foi feito um gate na região contendo os linfócitos a partir do 

gráfico de tamanho versus granulosidade (FSC x SSC).  As células CD45+CD19+ 

representam os linfócitos B, uma vez que o marcador CD45 está presente em todos 

os leucócitos mas o CD19 é exclusivo de linfócitos B . 

Essa população celular (CD45+CD19+) consistiu na população de interesse e 

a partir dela as demais análises foram realizadas (figura 6). Inicialmente a população 

CD45+CD19+ foi analisada com o marcador CD38, de modo que foram identificadas 

células CD38+ e CD38-. 

O CD38 é uma molécula expressa na superfície celular dos linfócitos B nos 

estágios iniciais de sua maturação, sendo assim, a população CD38+ consistiu nas 

células mais imaturas desta análise. 

Em seguida, a população CD38+ foi analisada com os marcadores FMC7 e 

CD5. A população de células negativa para esses dois marcadores foi separada e 

analisada com o marcador CD23. Dessa maneira foi possível identificar as células 

correspondentes ao estágio I, definidas com CD45+CD19+CD38+FMC7-CD5-CD23-. 

A análise da população de células CD38- ocorreu de forma semelhante à 

população CD38+. As células CD45+CD19+CD38- foram analisadas com os 

marcadores FMC7 e CD5. A partir desta análise foram separadas as células 

CD45+CD19+CD38-FMC7-CD5-, CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5+ e 

CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5-.  

Estas populações celulares foram subsequentemente analisadas com o 

marcador CD23 que permitiu a identificação das células pertencentes aos demais 

estágios: estágio II (CD45+CD19+CD38-FMC7-CD5-CD23-), estágio III 

(CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5+CD23-) e estágio IV (CD45+CD19+CD38-

FMC7+CD5-CD23+). Dessa forma, foram identificadas as células pertencentes aos 

estágios I, II, III e IV, assim como as células que permaneceram entre os estágios de 

diferenciação (II/III e III/IV ) (quadro 3 e figura 6). 

A molécula CD23 aparece no final da maturação dos linfócitos B e um 

aumento da sua expressão é observado na superfície de linfócitos B maduros 



 

ativados. Uma vez que as células representantes dos estágios I, II e III foram 

negativas para CD23, estas foram consideradas células imaturas ao contrário da 

população celular representante do último estágio (IV) que foi positiva para CD23. 

 
Quadro 3: Definição dos estágios de diferenciação dos linfócitos B de acordo com a expressão de 

diferentes marcadores de superfície celular. 
   
Estágios de diferenciação dos linfócitos B 

Estágio I CD45+CD19+CD38+FMC7-CD5-CD23- 

Estágio II CD45+CD19+CD38-FMC7-CD5-CD23- 

Estágio II/III CD45+CD19+CD38-FMC7-CD5-CD23+ 

Estágio III CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5+CD23- 

Estágio III/IV CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5+CD23+ e CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5-CD23- 

Estágio IV CD45+CD19+CD38-FMC7+CD5-CD23+ 

 

 

Na tabela 1 observamos uma variação na porcentagem de linfócitos B tanto 

entre os pacientes com CVID quanto entre os indivíduos saudáveis. Considerando 

os valores de referencia para porcentagens de linfócitos B (7,7+/-2,7%) (Warnatz 

2002) verificamos que a maioria dos pacientes com CVID (87,5%) apresentou 

porcentagens de linfócitos B dentro dos valores de referência confirmando estudos 

anteriores (Warnatz 2002; Kokron CM 2004). 

Ao avaliar os linfócitos B de pacientes com CVID nos diferentes estágios de 

maturação e entre os estágios observamos que a maioria deles (81,2%) apresentou 

porcentagens normais de linfócitos B maduros na circulação periférica representado 

pelas células presentes no último estágio de maturação (IV). Esses dados 

confirmam estudos anteriores que mostraram que a maioria dos pacientes com 

CVID apresenta números normais de linfócitos B maduros na circulação periférica 

(Tedder 1985; Warnatz 2002). 

No entanto, identificamos os pacientes (P2), (P9) e (P10) que apresentaram 

porcentagens diminuídas de linfócitos B maduros (estágio IV) (21,4%; 22,9% e 

12,1% respectivamente)  quando comparados com indivíduos saudáveis e com 

outros pacientes com CVID. Além de possuírem, consequentemente, maiores 

porcentagens de linfócitos B imaturos no estágio II (13,6%; 10,9%, e 19,8% 

respectivamente) (tabela 1). 

Quando observamos a porcentagem de células entre os estágios de 



 

maturação nos pacientes citados acima, verificamos que especialmente nos 

pacientes (P2) e (P10) a maior parte dos linfócitos B está presente entre os estágios 

III e IV (estágio III/IV, 59,7% e 49%, respectivamente), sugerindo que estes 

pacientes teriam uma dificuldade em completar o processo de maturação e formar 

células B maduras (Tabela 1). 

A baixa porcentagem de células B nos estágios I, II e III verificadas nas 

amostras analisadas são resultados esperados uma vez que estas células devem 

estar preferencialmente nos órgãos linfóides periféricos onde devem completar seu 

processo de maturação (Tabela 1 e figuras 6 e 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabela 1 - Porcentagens de linfócitos B totais e de subpopulações de linfócitos B de pacientes com   

CVID e de indivíduos saudáveis de acordo com a variação na expressão de diferentes 
marcadores de superfície celular durante as fases de maturação destas células. 

 
 

Amostras 
LB% I% II% II/III% III% III/IV% IV% 

∑ todos 

estágios % 

C1, 23a, (F) 8,3 0 0 7,9 2,3 48 42 100 

C2, 25a, (M) 3,6 0 2,6 0 0 32,4 42 77 

C3, 31a, (M) 3,4 0 0 3,8 0 30,8 57,7 92,3 

C4, 52a, (F) 4,7 0 0 9,7 1 23,5 59,5 93,7 

C5, 41a, (M) 9,6 0 5,6 11,3 2,1 32,4 41,1 92,5 

C6, 42a, (M) 11,2 0,2 3,3 9,8 1,3 28,7 43,9 87,2 

C7, 47a, (M) 10,3 0,4 1,0 4,5 0,4 30,5 60,2 97 

C8, 34a, (F) 16,5 0,2 2,1 9,3 2,4 35,2 40,9 90,1 

C9, 57a, (M) 13,7 0,1 2,2 6,0 1,2 38,6 42,1 90,2 

P1, 35a, (M) 9,8 0 2,5 8,3 1,1 25,1 58,3 95,3 

P2, 42a, (M) 2,4 0 13,6 2,9 0 59,7 21,4 97,6 

P3, 32a, (M) 4,7 0 0,2 0,4 2,1 32,1 59,6 94,4 

P4, 77a, (M) 8,6 0 0,9 1 1,7 32,4 57,5 93,5 

P5, 63a, (F) 8,2 0 1 2,6 2 35,1 49,2 89,9 

P6, 25a, (F) 15,5 0 0,2 2,5 1,8 25,8 62,4 92,7 

P7, 23a, (F) 9,0 0 0,6 3 4,7 44,1 42,3 94,7 

P8, 48a, (F) 10 0 1,0 4,9 0,6 19,5 46,4 72,4 

P9, 43a, (F) 7,6 0,4 10,9 21,7 4,9 26,6 22,9 87,4 

P10, 24a, (F) 13,8 0 19,8 6,9 3,9 49 12,1 91,7 

P11, 53a, (M) 11,4 0 3,2 7,4 3,6 37,8 40,1 92,1 

P12, 57a, (M) 5,0 0 1,1 6,4 1,3 33,9 47,4 90,1 

P13, 24a, (F) 10,8 0 1,3 5,3 3,1 34,4 51,7 95,8 

P14, 27a, (F) 14,8 0 9,6 9,6 3,8 38,8 33,4 95,2 

P15, 38a, (F) 18,8 0 0,4 3,9 2,4 23,7 55,2 85,6 

P16, 44a, (F) 2,6 0 0,8 12,2 0,8 14,3 56,7 84,8 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
Figura 7: Porcentagem de linfócitos B em diferentes estágios de diferenciação no sangue periférico 

de indivíduos saudáveis. A análise dos dados foi realizada de acordo com a estratégia de 
gating ilustrada na Figura 6. 

 
 

 



 

 
 



 

 
Figura 8: Porcentagem de linfócitos B em diferentes estágios de diferenciação no sangue periférico 

de pacientes com CVID. A análise dos dados foi realizada de acordo com a estratégia de 
gating ilustrada na Figura 6. 



 

  
 
 

 
 
Figura 9: Gráfico cumulativo dos diferentes estágios de diferenciacão de linfócitos B de sangue 

periférico de indivíduos saudáveis . A análise dos dados foi realizada de acordo com a 
estratégia de gating ilustrada na Figura 6. 



 

 
 
Figura 10: Gráfico cumulativo dos diferentes estágios de diferenciacão de linfócitos B de sangue 

periférico de pacientes com CVID. A análise dos dados foi realizada de acordo com a 
estratégia de gating ilustrada na Figura 6. 

 



 

         As figuras 9 e 10 representam uma análise cumulativa da porcentagem de 

linfócitos B de pacientes com CVID e de indivíduos saudáveis nos diferentes 

estágios de maturação destas células. Observamos que enquanto os linfócitos B dos 

indivíduos saudáveis apresentam um perfil de maturação mais homogêneo entre si, 

o perfil de maturação dos linfócitos B dos pacientes com CVID mostra-se 

heterogêneo. Estes resultados estão de acordo com o perfil desta doença, que 

mostra-se bem variável entre os indivíduos afetados. Cada paciente deve ser 

analisado individualmente. 

A caracterização fenotípica de linfócitos B de pacientes com CVID tornou-se 

importante nos últimos anos, principalmente por serem as células mais 

frequentemente acometidas e pela característica comum destes pacientes de 

produzirem baixas quantidades de anticorpos. Diferentemente do nosso estudo, a 

maioria dos trabalhos envolve a análise de linfócitos B de memória, especialmente 

porque estes pacientes tem uma resposta imune humoral prejudicada com histórico 

de infecções recidivantes (Warnatz et al, 2002; Piqueras et al, 2003; Wehr et al, 

2008). 

No entanto, pouco se sabe a respeito de células B imaturas em pacientes 

com CVID. Um dos primeiros estudos que relacionou a freqüência de células B 

imaturas nestes pacientes registrou a presença destas células em um paciente com 

CVID dentre um total de 16 pacientes analisados. Além disso, três pacientes com 

CVID associada a agamaglobulinemia ligada ao sexo também apresentaram células 

B imaturas no sangue periférico. Estas células foram identificadas através do 

anticorpo monoclonal HB7, que hoje é conhecido por se ligar à molécula CD38 

(Tedder et al, 1985).  

Mais recentemente foi observada a presença de células B definidas como 

CD19hi, CD21lo, CD24lo, CD38lo IgMhi consideradas células imaturas transicionais em 

alguns pacientes com CVID (Warnatz et al, 2002). Esses dados sugerem que a 

maioria dos pacientes com CVID apresenta números normais de linfócitos B 

maduros, o que está de acordo com os nossos resultados. 

Nosso laboratório identificou anteriormente uma paciente com CVID que 

apresentava uma desregulação da via UPR, cuja análise por microscopia confocal 

de linfócitos B desta paciente revelou um aumento no tamanho destas células e co-

localização do retículo endoplasmático com as cadeias de IgM. Esses dados 

sugerem que as células desta paciente não conseguem ativar a via UPR 



 

corretamente resultando num acúmulo de proteínas desdobradas no interior do 

retículo endoplasmático (Kuribayashi et al, 2008). 

 Baseado neste achado, nos propusemos a investigar a via UPR em alguns 

destes pacientes para verificar se poderia haver uma correlação entre imaturidade 

de células B no sangue periférico de pacientes com CVID e desregulacão da via 

UPR. 

Foram incluídas nesta análise amostras de pacientes com CVID que 

apresentaram porcentagens normais de linfócitos B maduros (P7, P13 e P15), 

amostras de pacientes com porcentagens menores de linfócitos B maduros e com 

maiores porcentagens de linfócitos B imaturos (P2 e P9), além de amostras de 

indivíduos saudáveis (C5 e C6). 

A paciente (P6) identificada no trabalho anterior também fez parte de nossa 

análise por citometria de fluxo e verificamos que ela possui porcentagens normais de 

linfócitos B totais e de linfócitos B maduros. Esses resultados sugerem que a 

hipogamaglobulinemia desta paciente não é conseqüência de linfócitos B imaturos. 

 
 
 
4.2 Avaliação da via UPR em linfócitos B de pacientes com CVID  
 

 
Considerando que a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos induz a 

ativação da via UPR devido ao aumento na produção imunoglobulinas recém-

sintetizadas no retículo endoplasmático, utilizamos pacientes com CVID como  

modelo experimental para avaliação da disfunção da via UPR em humanos . 

O LPS foi o estímulo escolhido para essa avaliação, uma vez que o 

tratamento com células B de baço de camundongo com LPS in vitro é um sistema 

experimental bem estabelecido para estudo de diferenciação de linfócitos B em 

plasmócitos. Depois de quatro dias em cultivo aproximadamente 30% das células 

alcançam o fenótipo de plasmócitos, avaliado pela expressão da molécula de 

superfície celular Syndecam-1 e pela secreção de imunoglobulinas (Lafrenz et al, 

1982; Schliephake et al, 1996).  

Estudos sobre a expressão de receptores tipo Toll (TLR- Toll like receptors) 

em linfócitos B humanos tem revelado uma maior expressão de TLR1, TLR2, TLR9 

e TLR10 nestas células, enquanto que a expressão de TLR4 é baixa ou ausente 



 

(Hornung et al,  2002; Bourke et al, 2003; Dasari et al, 2005). E diferentemente do 

que é observado em camundongos, o TLR4 em linfócitos B humanos não responde 

ao LPS (Muzio et al, 2000; Bourke et al, 2003). 

Os linfócitos B de pacientes com CVID e de indivíduos saudáveis foram 

obtidos pelo método de separação RosetteSep Human B Cell Enrichment Cocktail 

(Stem Cell Technologies) e a pureza das amostras foi verificada no citômetro FACS 

Canto II após marcação das células com CD19-PE e CD3-FITC (figura 9). 

Uma vez que o marcador CD19 é específico de linfócitos B e o CD3 está 

presente nos linfócitos T foi possível quantificar os linfócitos B. A porcentagem 

obtida de 80,7% de linfócitos B está dentro das especificações do kit. 

 

 

 
Figura 11: Determinação de pureza das células B de sangue periférico obtidas após separação com o 

kit RosetteSep Human B Cell Enrichment Cocktail (Stem Cell Technologies). Quadrante 
superior esquerdo mostra o gate em linfócitos de acordo com os parâmetros de tamanho 
(FSC) versus granulosidade (SSC). No quadrante superior direito um histograma mostra que 
mais de 80% das células representam linfócitos B por serem CD19+. No quadrante inferior 
esquerdo usando o marcador CD3 específico para linfócitos T exclui a presença destas 
células na amostra. O quadrante inferior direito mostra que a maior parte das células são 
representadas por células CD3-CD19+. 

 

 



 

Em seguida, essa população celular enriquecida em linfócitos B foi mantida 

em cultura por 12 ou 24 horas na ausência ou presença de LPS (10 µg/ml). Após o 

tratamento, verificamos em tempo real a expressão relativa de xbp-1s (Figura 12) e 

bip (Figura 13). 

Nesta análise foram avaliados pacientes com porcentagens normais de 

linfócitos B maduros (P7), (P13) e (P15) e pacientes com porcentagens diminuídas 

de linfócitos B maduros e maiores porcentagens de linfócitos B imaturos (P2) e (P9), 

além de indivíduos saudáveis (C5) e (C6).  



 

 
Figura 12: Expressão relativa de xbp-1s de linfócitos B de pacientes com CVID e de indivíduos 

saudáveis no estado basal (células ex-vivo)  na presença e na ausência de 10 µg/ml de LPS 
por 12 ou 24 horas. 



 

 
 

 
 
Figura 13: Expressão relativa de bip de linfócitos B de pacientes com CVID e de indivíduos saudáveis 

no estado basal (células ex-vivo) na presença e na ausência de 10 µg/ml de LPS por 12 ou 
24 horas. 

 



 

Considerando que a expressão relativa igual a 1 refere-se a expressão basal 

do genes em análise, observamos na figura 12 que a maioria dos pacientes com 

CVID e dos indivíduos saudáveis não apresentaram aumento na expressão de xbp-

1s após estímulo por LPS. 

No entanto, observamos que os linfócitos B da paciente (P15) apresentaram 

um aumento na expressão de xbp-1s após 12 horas de LPS. Esse resultado sugere 

a presença de ativação da via UPR nesta paciente uma vez que o splicing do RNAm 

de xbp-1s leva a geração da forma ativa do fator de transcrição XBP-1s que tem 

papel importante na via UPR induzindo a transcrição de chaperonas e melhorando a 

capacidade de dobramento de proteínas no retículo endoplasmático. 

Quando avaliamos a expressão de bip nesta paciente, verificamos um 

aumento na expressão 12 horas após LPS, correlacionando com um aumento 

respectivo da expressão de xbp-1s citado anteriormente. Este resultado está em 

conformidade com o mecanismo de ativação da via UPR e reforça nossa suposição 

de ativação da via UPR nesta paciente. 

A paciente (P9) por sua vez, apresentou um aumento na expressão de bip 

após 12 horas de LPS, mas não observamos um aumento respectivo de expressão 

de xbp-1s. Interessantemente, esta paciente mostrava um aumento na expressão de 

bip mesmo na ausência do estímulo sugerindo que os linfócitos B desta paciente 

estivessem em estresse mesmo antes da ativação in vitro por LPS. 

Alem disso, a análise do perfil de maturação de linfócitos B desta paciente 

revelou um aumento nas porcentagens de linfócitos B imaturos com 21% de células 

no estágio (II/III), 26,6% no estágio (III/IV) além da paciente possuir uma menor 

porcentagem (22,9%) de linfócitos B maduros. Esses dados sugerem um defeito no 

processo de maturação destas células. `E possível que um provável defeito neste 

programa interfira na qualidade das células B que são liberadas para circulação 

periférica desta paciente. O fato destes linfócitos estarem ativados mesmo na 

ausência do LPS pode indicar um dano na função destes linfócitos. Infelizmente não 

foi possível avaliar a função destas células. A análise do perfil de ativação e 

proliferação destes linfócitos poderia contribuir para uma melhor compreensão dos 

nossos dados obtidos até o momento. 

De um modo geral, os nossos resultados da avaliação da ativação do braço 

IRE-XBP da via UPR medidos pela transcrição dos RNAm de bip e xbp-1s em 

pacientes com CVID a princípio, não mostraram uma correlação entre a presença de 



 

maiores quantidades células imaturas no sangue periférico e ativação da via UPR. 

Os pacientes (P2) e (P9) que apresentaram uma porcentagem maior de linfócitos B 

imaturos pela análise por citometria de fluxo apresentaram um perfil de ativação da 

via UPR diferente entre si.  

No entanto, apesar de termos analisado a via UPR em apenas dois pacientes 

com perfil imaturo, vale ressaltar que a CVID é uma doença heterogênea, que pode 

apresentar defeitos em vários compartimentos do sistema imune e é possível que 

mesmo em uma maior amostragem cada paciente possa apresentar um padrão 

diferente de ativação da via UPR. 

Além disso, diferentemente de outros estressores do retículo endoplasmático, 

tais como: tapsigardina, DTT e tunicamicina que induzem de maneira mais robusta a 

ativação da via UPR, os nossos resultados com LPS em linfócitos B humanos in vitro 

mostram um perfil de ativação diferente. Infelizmente, os estudos que avaliam a 

indução da ativação da via UPR por LPS tem sido realizados em modelos animais, 

de modo que não temos dados comparativos em humanos. 

Considerando que a dose de LPS utilizada nos nossos experimentos possa 

ser a causa de uma ativação da via UPR mais discreta, nos propusemos a avaliar 

diferentes concentrações deste agente para verificar sua capacidade de induzir 

genes alvos da via UPR, entre eles a bip e ire1. 

 
 
4.3 Cinética de ação do LPS em células B imortalizadas com vírus Epstein Barr 
 
 

Foram utilizadas células B de indivíduos saudáveis (Controle L e Controle P) 

imortalizadas com vírus Epstein Barr, devido a facilidade de obtenção destas células 

em cultura. 

Considerando que a concentração de 10 µg/ml de LPS representa uma 

elevada quantidade de LPS, partimos desta concentração e fizemos diluições 

seriadas (10 µg/ml, 100 ng/ml, 1 ng/ml, 10 pg/ml e 100 fg/ml) com o intuito de 

verificar qual a concentração de LPS capaz de induzir a via UPR e a qual o máximo 

de estímulo que a célula B saudável consegue suportar. Além disso, verificar se o 

padrão resposta em relação ao LPS é semelhante ou diferente entre os indivíduos. 

Foi avaliada a expressão relativa de ire1 e bip  12 horas e 36 horas após 



 

estímulo in vitro com LPS. As figuras 14 e 15 representam os resultados da 

expressão relativa de ire1 e bip de acordo com a concentração de LPS utilizada 

tanto após 12 horas quanto 36 horas de estímulo de LPS. 

 
 



 

 
 
Figura 14: Expressão relativa de ire1 e bip em células B de indivíduo saudável (Controle P) 

imortalizada com vírus Epstein Barr após tratamento com diferentes concentrações de 
LPS por 12 ou 36 horas. 
 



 

 
Figura 15: Expressão relativa de ire1 e bip em células B de indivíduo saudável (Controle L) 

imortalizada com vírus Epstein Barr após tratamento com diferentes concentrações de 
LPS por 12 ou 36 horas. 

 



 

 
Observamos no controle P que as diferentes concentrações de LPS utilizadas 

não foram suficientes para induzir um aumento na expressão de genes alvo da via 

UPR (ire1 e bip), uma vez que os valores obtidos foram inferiores a expressão basal 

considerada igual a 1(Figura 14). 

O controle L quando estimulado com concentrações menores de LPS (1 

ng/ml, 10 pg/ml e 100 fg/ml) não apresentou aumento na expressão dos RNAm de 

(ire1 e bip) nos tempos 12 e 36 horas (Figura 15). Mas, diferentemente do controle 

P, o controle L na concentração de LPS de 100 ng/ml apresentou um aumento na 

expressão tanto de ire1 quanto de bip (Figura 15). 

Além disso, a análise dose-resposta da expressão bip do controle L na 

concentração de 100ng/ml de LPS mostrou um padrão de ativação que está em 

conformidade com o perfil de ativação da via UPR, com um aumento da expressão 

desse gene 12 horas após LPS seguido de um declínio no tempo 36 horas, 

sugerindo que o retículo endoplasmático esteja em fase de restabelecimento de sua 

homeostasia.  

Inicialmente estes dados mostram que o padrão de ativação da via UPR em 

resposta ao LPS é diferente entre os indivíduos. Além disso, sugere que 

concentrações abaixo de 100 ng/ml sejam insuficientes para agir como estressor do 

retículo endoplasmático em linfócitos B imortalizados humanos in vitro.  

Em relação a concentração de 10 µg/ml, que foi até o momento a 

concentração de escolha do LPS nos nossos experimentos, os dados da cinética 

sugerem que essa concentração não seria a melhor escolha. Não há relatos de 

avaliação da ativação da via UPR em linfócitos B humanos in vitro apos estímulo 

com LPS.  

No entanto, em estudos com modelos animais observamos uma variação na 

concentração de LPS utilizada (10 µg/ml a 50 µg/ml), que pode ser decorrente dos 

tipos celulares avaliados. Esses resultados sugerem a necessidade de conhecer 

previamente a cinética de ação do LPS a ser utilizado num modelo experimental.  

De um modo geral não houve aumento na expressão de bip e ire1  na 

concentração de 10 µg/ml e apenas no controle L, após 36 horas de estímulo, 

verificamos um discreto aumento. Não sabemos se isso seria resultado de uma 

concentração muito elevada que poderia induzir a morte celular pois infelizmente, 

não verificamos o número de células vivas e mortas após o período de incubação 



 

com LPS. 

Alguns grupos tem utilizado o LPS para avaliação da via UPR após 

diferenciação em plasmócitos em modelos animais e tem observado ativação da via 

UPR. Em um deles, foi observado que células B de baço de camundongos quando 

estimuladas com 10 µg/ml de LPS (Salmonela typhi) apresentaram um aumento na 

expressão de bip, atingindo um pico máximo de três vezes o valor basal em 72 

horas após estímulo com LPS. Neste mesmo estudo, a análise da expressão de 

xbp-1s revelou um aumento dessa expressão em 24 horas e 48 hor etas na 

presença de LPS e que culmina com um máximo em 72 horas com LPS, 

representado por um aumento de 10 vezes a expressão basal (Skalet  et al, 2005). 

Por outro lado, quando células B de baço de camundongo foram tratadas com 

50 µg/ml de LPS verificou-se que o aumento na expressão de bip ocorreu depois de 

36 horas de estímulo (Sheng e Hendershot, 2002). 

Um outro estudo utilizou células B de linhagem de linfoma I.29+ murino e 

quando tratadas com 20 µg/ml de LPS, verificou-se um aumento na expressão de 

xbp-1s depois de 48 horas, enquanto que essas mesmas células quando tratadas 

com tunicamicina apresentaram um aumento após 6 horas de estímulo (van Anken 

et al, 2003). Neste caso, a diferença no tempo de início da ativação entre os 

estressores utilizados (LPS e tunicamicina) revela que assim como outros 

estressores farmacológicos, a tunicamicina é um potente ativador da via UPR. 

Diferentemente, nossos resultados mostram  que nos indivíduos onde houve 

um aumento na expressão de bip, isso ocorreu após 12 horas de tratamento com 

LPS seguido por um declínio no tempo 24 horas. 

A variação no perfil de ativação da via UPR entre os estudos com modelos 

animais sugere que isso pode ser devido a diferenças técnicas tais como: 

concentração de LPS,  tipo de LPS (proveniente de qual bactéria), tipo celular em 

estudo. De qualquer forma, apesar do perfil de ativação ser diferente entre os 

estudos com modelos animais, eles mostram que o LPS é um agente capaz de 

induzir ativação da via UPR. 

Nossos resultados no entanto, sugerem que em linfócitos B humanos in vitro 

o LPS não é capaz de ativar a via UPR de forma robusta, uma vez que  apenas o 

paciente (P9) apresentou um aumento significativo na expressão de bip. 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 
 

A análise do perfil de maturação de linfócitos B de pacientes com CVID 

revelou a presença de maiores porcentagens de células B imaturas em alguns 

pacientes que pode contribuir para o quadro de hipogamaglobulinemia característico 

desta doença.  

Interessantemente em um destes pacientes com perfil imaturo de células B 

observamos a ativação da via UPR na ausência de um agente estressor. È possível 

que um defeito no programa de maturação dos linfócitos deste paciente interfira na 

qualidade de células B que são formadas.  

Além disso, concluímos que, diferentemente do que é observado em 

camundongos, o LPS quando utilizado em linfócitos B humanos in vitro não induz 

estresse do retículo endoplasmático de forma robusta.  
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