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RESUMO
Aragão-Filho WC. Eixo IL-12/23-IFN-γ e o sistema NADPH oxidase [Tese
(Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2014.

O sistema NADPH (“nicotinamide adenine dinucleotide phosphate”) oxidase é um
complexo enzimático gerador de ânion superóxido, formado por componentes de
membrana, subunidades gp91-phox e p22-phox (flavocitocromo b558), e
citoplasmáticos (p47-phox, p67-phox e p40-phox). O eixo IL-12/23-IFN-γ é crítico para a
ativação dos fagócitos e controle de infecções. Defeitos na ativação do eixo IL12/23-IFN-γ resultam em infecções recorrentes e à susceptibilidade mendeliana à
micobacterioses (MSMD), e podem levar à diminuição da expressão do
componente gp91-phox. Em minha Dissertação de Mestrado (Aragão-Filho, 2009),
vimos que o NF-κB e as subunidades 1 e 2 do receptor do IFN-γ são necessários
para a expressão dos genes NCF1 e NCF2 e para a ativação do sistema NADPH
oxidase humano nos modelos experimentais de células humanas por nós
utilizados. Assim, no presente trabalho de doutorado, continuamos a investigar o
papel dos defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ sobre o sistema NADPH oxidase
utilizando novas linhagens celulares de pacientes com defeitos no eixo IL-12/23IFN-γ. Verificamos que há defeito secundário da ativação da NADPH oxidase em
pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ, o que representa um novo
mecanismo imunopatológico envolvido na MSMD.
Palavras-chave: Defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ. NADPH oxidase. MSMD.

ABSTRACT
Aragão-Filho WC. IL-12/23-IFN-γ axis and the NADPH oxidase system [Doctoral
thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo; 2014.
The NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) oxidase system is an
enzymatic complex that generates superoxide anion, composed by membrane
componentes, gp91-phox and p22-phox subunits (flavocitocromo b558), and
cytoplasmic components (p47-phox, p67-phox and p40-phox). The IL-12/23-IFN-γ axis
is critical for the phagocytes activation and infection control. Defects in IL-12/23IFN-γ axis activation result in recurrent infections and mendelian susceptibility to
mycobacterial disease (MSMD), and can lead to decreased expression of gp91phox
component. In my Master Dissertation (Aragão-Filho, 2009), we found that the
NF-κB and subunits 1 and 2 of the IFN-γ receptor are required for NCF1 and
NCF2 gene expression and activation of human NADPH oxidase system in human
experimental cell models that we used. Therefore, in the present doctoral work, we
kept investigating the role of IL-12/23-IFN-γ axis defects on NADPH oxidase
system using new cell lines from patients with IL-12/23-IFN-γ axis defects. We
verified that there is a secundary defect in the activation of the NADPH oxidase
from patients with IL-12/23-IFN-γ defects, what represents a new
immunopathological mechanism involved in MSMD.

Keywords: IL-12/23-IFN-γ axis defects. NADPH oxidase. MSMD.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 O sistema NADPH oxidase e seus ativadores
A NADPH (“nicotinamide adenine dinucleotide phosphate”) oxidase de
fagócitos é constituída por componentes citosólicos e pelo flavocitocromo b558, o
qual desempenha o papel de doador terminal de elétrons ao oxigênio molecular
(Parkos et al., 1988; Segal, Abo, 1993) e é composto pelas subunidades p22-phox
(“cytochrome b-245 light chain”) (“-phox”, refere-se aos termos: oxidase de fagócitos)
e gp91-phox (“cytochrome b-245 heavy chain”) (Babior, 2004; Parkos et al., 1987),
estando localizado primariamente na membrana plasmática (Jesaitis et al., 1990) e
na membrana dos fagossomos (Kjeldsen et al., 1993).
A ativação da NADPH oxidase, que ocorre com a união do flavocitocromo b558
com proteínas citosólicas, tais como a p47-phox (“neutrophil cytosol factor 1”), p67-phox
(“Neutrophil cytosol factor 2”), p40-phox (“Neutrophil cytosol factor 4”) e uma proteína
ligante de GTP (““guanosine triphosphate””), a Rac1 (“Ras-related C3 botulinum toxin
substrate 1”) em macrófagos ou a Rac2 (“Ras-related C3 botulinum toxin substrate
2”) em neutrófilos (Diebold, Bokoch, 2001; Diekmann et al., 1994; Nauseef, 2004),
forma um sistema de elétrons trans-membrana que gera grande quantidade de ânion
superóxido e de outras espécies reativas do oxigênio, essenciais para a função
microbicida dos fagócitos, durante o fenômeno da fagocitose. Os genes CYBB
(subunidade β do citocromo b), CYBA (subunidade α do citocromo b), NCF1, NCF2
e NCF4 (gene “neutrophil cytosol factor 4”), codificam os principais componentes do
sistema NADPH oxidase, a saber: gp91-phox, p22-phox, p47-phox, p67-phox e p40-phox,
respectivamente. Kleniewska et al. (2012) revisaram vários aspectos da família da
NADPH oxidase e seus inibidores.
O sistema NADPH oxidase está envolvido em doenças que afetam o sistema
imunológico, em processos de hipertensão e aterosclerose, em doenças
cardiovasculares, na doença de Alzheimer, em hemorragias cerebrovasculares, na
injúria ao cérebro isquêmico e no câncer (Bengtsson et al., 2003; Bianca et al., 1999;
Block, 2008; Cathcart, 2004; Elnakish et al., 2013; Hernandes, Britto, 2012; Qiu et
al., 2009; Suh et al., 2008; Ushio-Fukai, Nakamura, 2008; Walder et al., 1997).
Diversos fatores podem ativar este sistema, particularmente, o IFN-γ
(interferon-γ) e o TNF-α (“tumor necrosis factor alpha”) podem fazê-lo em monócitos
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e granulócitos (Cassatella et al., 1990; Condino-Neto et al., 1998; Condino-Neto,
Newburger, 2000; Newburger et al., 1988; Newburger et al., 1991; Schapiro et al.,
1991). Cassatella et al. (1990), estudando a influência do IFN-γ e do LPS
(“lipopolysaccharide”) sobre a expressão de genes constituintes da NADPH oxidase
em neutrófilos humanos, concluíram que a indução do CYBB por estes fatores seria
importante para o metabolismo oxidativo de neutrófilos e macrófagos. Mais
recentemente, Yamashita et al. (2013) relataram um caso de tratamento bem
sucedido de aspergilose pulmonar invasiva em paciente com doença granulomatosa
crônica (DGC), devido a uma mutação em sítio de “splice” no gene CYBB, através
do uso de IFN-γ em combinação com “voriconazole”, uma medicação antifúngica.
Estes autores observaram aumento da produção de espécies reativas de oxigênio
(ROS) pelos neutrófilos do paciente após o tratamento com IFN-γ. Em modelo
experimental murino, neutrófilos tratados previamente com IFN-γ foram capazes de
liberar ROS, e este efeito foi associado ao aumento da expressão dos genes CYBB
e NCF1 da NADPH oxidase (Marchi et al., 2014).
O TNF-α é transativador do gene NOXO1 (“NADPH oxidase organizer 1”)
humano em células T84 (linhagem de células epiteliais do cólon), aumentando a
produção de ânion superóxido por estas células (Kuwano et al., 2008). Ele também
aumenta a produção de ROS e de espécies reativas de nitrogênio (RNS) e a morte
celular por apoptose em modelo murino de infecção endotelial pelo vírus da dengue,
o que aponta para o papel ativador do TNF-α sobre oxidases (Yen et al., 2008).
Além disso, a terapia anti-TNF-α, muito utilizada no tratamento da psoríase, teve sua
ação relacionada a uma possível normalização da ativação da NADPH oxidase nos
leucócitos de pacientes que possuem esta doença inflamatória crônica (Barygina et
al., 2013).
O NF-κB (factor nuclear kappa B) também contribui para a ativação da
NADPH oxidase. Primeiramente, foram identificados dois supostos sítios de ligação
do NF-κB à região promotora do gene CYBB em modelo experimental murino, sendo
demonstrada a supressão da expressão deste gene pela IκBα (“nuclear factor of
kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha”) em células de
linhagens monocíticas e microgliais murinas (Anrather et al., 2006). Posteriormente,
foi proposto que a ativação do NF-κB dependente do TNF-α aumenta a atividade da
NADPH oxidase fagocítica humana, levando ao aumento da produção de ânion
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superóxido; aumentando a expressão dos genes CYBB, NCF1 (gene “neutrophil
cytosol factor 1”) e NCF2 (gene “neutrophil cytosol factor 2”); e à posterior ativação
do NF-κB (Gauss et al., 2007). Corroborando os resultados do nosso grupo de
trabalho (Aragão-Filho, 2009; Luengo-Blanco et al., 2008), Singh et al. (2009)
relataram que a NADPH oxidase está comprometida em células polimorfonucleares
de pacientes com deficiência de NEMO (“NF-kB essential modulator”) ou IRAK4
(“interleukin-1 receptor-associated kinase 4”), componentes da via de ativação do
NF-κB. Em pessoas de meia-idade e pessoas idosas acima do peso ou obesas um
inibidor do NF-κB foi capaz de inibir a expressão da p47-phox (Pierce et al., 2009). Os
autores deste último estudo concluem que o NF-κB, em parte por meio da
estimulação do estresse oxidativo, tem um papel importante sobre a disfunção
endotelial vascular nos pacientes analisados.
Outros fatores como as proteínas quinases e o PMA (“Phorbol 12-myristate
13-acetate”) são relacionados à ativação da NADPH oxidase. Raad et al. (2009)
relataram que a fosforilação da gp91-phox em neutrófilos humanos por PKC (“protein
kinase C”) é um novo mecanismo de regulação da NADPH oxidase, uma vez que
promove o aumento da atividade deste complexo enzimático e o agrupamento dos
componentes que o formam. A ativação do sistema NADPH oxidase em células de
endotélio microvascular coronariano de camundongos pela ação do PMA e TNF-α
foi evidenciado pelo trabalho de Li et al. (2002).
1.2 Doença Granulomatosa Crônica
Defeitos moleculares nos componentes do sistema NADPH oxidase levam à
Doença Granulomatosa Crônica, uma imunodeficiência primária grave caracterizada
pela ocorrência precoce de infecções graves e recorrentes (Babior, 2004; van den
Berg et al., 2009). Os genes CYBB e NCF1 são os mais frequentemente afetados
por mutações (aproximadamente 65 % e 25 % dos casos, respectivamente), levando
à forma ligada ao X da DGC e a uma forma autossômica desta doença,
respectivamente (Segal et al., 2000; Winkelstein et al., 2000)
A DGC tem incidência estimada entre 1/200.000 e 1/250.000 nascidos vivos
por ano (Winkelstein et al., 2000). A obstrução de vísceras ocas, por exemplo, em
órgãos do trato gastrointestinal e urinário (Bridges et al., 1959; Landing, Shirkey,
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1957; Segal, 1988), são provocados por granulomas decorrentes da atividade
inflamatória persistente que ocorre na DGC. O fígado, ossos, rins e cérebro também
podem ser afetados. O aumento da atividade pró-inflamatória e apoptose defeituosa
de neutrófilos em pacientes com DGC podem estar relacionados com a formação de
granulomas que ocorre nestes pacientes. Além disso, a diminuição da produção de
mediadores anti-inflamatórios por neutrófilos e macrófagos de pacientes com DGC
durante a fagocitose de bactérias ou de células apoptóticas pode contribuir com a
inflamação persistente que ocorre nesta doença (Brown et al., 2003).
O diagnóstico da DGC é feito através da análise dos aspectos clínicos da
doença, comprovação da falha da produção de ânion superóxido e identificação do
defeito genético que levou ao desenvolvimento da doença no indivíduo afetado. A
atividade do sistema NADPH oxidase pode ser avaliada através do teste do NBT
(“nitroblue-tetrazolium”),

por

citometria

de

fluxo

com

o

uso

de

DHR

(dihidrorodamina), pela quantificação da liberação de ânion superóxido, consumo de
oxigênio ou análise da produção de peróxido de hidrogênio (Ochs, Igo, 1973; Repine
et al., 1978; Repine et al., 1979; Roesler et al., 1991; Woodman et al., 1995).
Recentemente, Roos e de Boer (2014) revisaram o conhecimento atual das técnicas
utilizadas para o diagnóstico molecular da DGC.
1.3 Defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ
O eixo IL-12/23-IFN-γ é central para a resposta imune a patógenos
intracelulares. Defeitos neste eixo causam produção insuficiente de IFN-γ ou
resposta insuficiente à esta citocina, afetando a função de monócitos estimulados
com IFN-γ (Levin et al., 1995) e prejudicando a apresentação de antígenos (D’Souza
et al., 1996).
A

deficiência

dos

componentes

do

eixo

IL-12/23-IFN-γ

leva

ao

desenvolvimento da doença da susceptibilidade mendeliana à micobacterioses
(“Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease - MSMD”), caracterizada como
grave e causada por espécies de micobactérias fracamente virulentas (cepas de
BCG e micobactérias não tuberculínicas) e espécies tifoidais e não-tifoidais de
Salmonela sp. (Casanova et al., 1995; Casanova et al., 1996; Casanova, Abel, 2002;
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Dorman, Holland, 1998; Dorman, Holland, 2000; Levin et al., 1995; MacLennan et
al., 2004).
Na nomenclatura atual, o conjunto de doenças originadas a partir da
ocorrência de defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ passou a ser referido de acordo com o
componente do eixo afetado (Al-Herz et al., 2011), confome mostrado na Tabela 1.
Tabela 1. Nomenclatura atual das doenças causadas por defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ.
Doença

Células
afetadas

Função
afetada

Características
associadas

Herança

Deficiência da
cadeia β1 do
receptor da
IL-12 e IL-23
Deficiência da
IL-12p40

L+NK

Secreção
do IFN-γ

Susceptibilidade
à Mycobacteria e
Salmonella

AR

M

Secreção
do IFN-γ

AR

Deficiência do
receptor 1 do
IFN-γ

M+L

Ligação e
sinalização do
IFN-γ

Susceptibilidade
à Mycobacteria e
Salmonella
Susceptibilidade
à Mycobacteria e
Salmonella

Deficiência do
receptor 2 do
IFN-γ
Deficiência do
STAT1 (forma
AD)*
Deficiência da
-phox
gp91
em
macrófagos*

M+L

AR, AD

Defeito
genético/
Patogênese
presumida
IL12RB1: cadeia
β1 do receptor
de IL-12 e IL-23

N.
1
OMIM

IL12B:
subunidade da
IL-12/IL-23
IFNGR1: cadeia
de ligação do
IFN-γR

161561

601604

107470

SinalizaSusceptibilidade AR
IFNGR2: cadeia 147569
ção do
à Mycobacteria e
acessória do
Salmonella
IFN-γ
IFN-γR
M+L
SinalizaSusceptibilidade AD
STAT1
600555
ção do
à Mycobacteria,
Salmonella
IFN-γ
Mφ
Morte de
Isolada
XL
CYBB: proteína
306400
somente
patógesusceptibilidade
de transporte de
nos
à Mycobacteria
elétrons
-phox
(produção
(gp91
)
deficiente
de O2 )
Deficiência do MDC
DiferenSusceptibilidade AD
IRF8: produção
601565
+
IRF8 (forma
CD1c
ciação do à Mycobacteria
de IL-12 por
+
AD)*
subgrupo
MDC CD1c
MDC
+
CD1c
XL, herança ligada ao X; AR, herança autossômica recessiva; AD, herança autossômica dominante;
CYBA, subunidade α do citocromo b; CYBB, subunidade β do citocromo b; IFN, interferon; IFNGR1,
subunidade 1 do receptor do IFN-γ; IFNGR2, subunidade 2 do receptor do IFN-γ; IL12B, subunidade β
da IL-12; IL12RB1, receptor β1 da IL-12; IFR8, fator regulador do IFN 8; L, linfócitos; M, monócitosmacrófagos; MDC, células dendríticas mielóides; Mφ, macrófagos; N, neutrófilos; NK, células “natural
killer”; STAT, “signal transducer and activator of transcription” transdutor de sinal e activador de
1
transcrição. *Dez ou menos casos não relacionados descritos na literatura. Número de catálogo na
“Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)”.

Além dos genes apresentados na Tabela 1, os genes IKBKG (gene “inhibitor
of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma”), TYK2 (gene
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“tyrosine kinase 2”) e ISG15 (gene “ISG15 ubiquitin-like modifier”) já foram
identificados como causas genéticas da MSMD. O gene IKBKG, que possui como
produto protéico o NEMO (“NF-kB essential modulating factor”), foi relacionado à
MSMD por Filipe-Santos et al. (2006). Estes autores verificaram que mutações no
domínio “leucine zipper” do NEMO levavam à produção de proteínas mutantes em
quantidades normais no sangue e em células fibroblásticas, mas que os pacientes
que possuíam estas mutações apresentavam monócitos com defeitos intrínsecos
para a produção de IL-12 dependente de células T, o que originava secreção
deficiente de IFN-γ pelas células T. A TYK2 é uma das quatro JAKs (“janus kinases”)
encontradas em humanos e é uma tirosina quinase que fosforila diversos receptores.
Ela foi relationada à MSMD devido à ocorrência de infecção disseminada pelo BCG
em um paciente com ausência de síndrome de Hiper-IgE, a qual já havia sido
identificada no primeiro paciente com deficiência em TYK2 (Kilic et al., 2012). A
ISG15 é uma proteína presente em grânulos secretórios de granulócitos, induzível
por IFN-α/β e que tem função semelhante à ubiquitina quando conjugada à várias
proteínas intracelulares. Quando secretada, a ISG15, conjuntamente à IL-12, induz a
produção de IFN-γ por células NK e células T. Duas mutações autossômicas
recessivas foram encontradas na ISG15, ambas levando à um “stop códon”
prematuro e a uma proteína menor. A baixa produção de IFN-γ encontrada nos
pacientes com estas mutações explica o fenótipo de MSMD (Bogunovic et al., 2012).
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2 JUSTIFICATIVA
O eixo IL-12/23-IFN-γ é crítico para a ativação de fagócitos e controle de
infecções, e defeitos em sua ativação resultam em infecções recorrentes e à
susceptibilidade mendeliana à micobacterioses, e podem levar à diminuição da
expressão do componente gp91-phox (Prando, 2008).
Em minha dissertação de Mestrado (Aragão-Filho, 2009), vimos que o NF-κB
e as subunidades 1 e 2 do receptor do IFN-γ são necessários para a expressão dos
genes NCF1 e NCF2 e para a ativação do sistema NADPH oxidase humano nos
modelos experimentais por nós utilizados. Assim, no presente trabalho de
doutorado, continuamos a investigar o papel dos defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ
sobre o sistema NADPH oxidase utilizando novas linhagens celulares de pacientes
com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ. Através destas novas investigações, esperamos
contribuir para um maior entendimento das relações entre os defeitos do eixo IL12/23-IFN-γ e o sistema NADPH oxidase, elementos essenciais ao funcionamento
do sistema imunológico. Este maior entendimento poderá contribuir para o avanço
do tratamento de doenças relacionadas à deficiência destes elementos.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Investigar o papel dos defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ sobre o sistema NADPH
oxidase.
3.2 Objetivos Específicos
a) Verificar a ativação do sistema NADPH oxidase por meio da avaliação do
“burst” oxidativo em leucócitos de pacientes com defeitos no eixo IL-12/23IFN-γ;
b) Avaliar a expressão dos genes CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2 nos diversos
modelos celulares experimentais estudados;
c) Avaliar a ativação do STAT1 em células U937 com deficiência para
expressão da subunidade 1 ou 2 do receptor do IFN-γ;
d) Investigar a existência de possíveis sítios de ligação para o fator STAT1
evolutivamente conservados e localizados em região “upstream” e intergênica
a genes da NADPH oxidase.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Células e condições de cultura
Células B EBV (células B imortalizadas pelo vírus “Epstein Barr”) preparadas
a partir de células mononucleares de sangue periférico expressam o flavocitocromo
b558 encontrado em fagócitos e possuem atividade da NADPH oxidase (CondinoNeto, Newburger, 1998; Volkman et al., 1984). As linhagens celulares obtidas de
pacientes reproduzem acuradamente os defeitos bioquímicos e moleculares
presentes na doença granulomatosa crônica (Condino-Neto, Newburger, 1998; Dusi
et al., 1998).
Utilizamos linhagens de células B EBV provenientes de doadores saudáveis
(sem doenças infecto-contagiosas ou congênitas comprovadas), de pacientes com
EDA-ID (“anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency”) e de outros
pacientes previamente identificados como possuidores de outros defeitos no eixo IL12/23-IFN-γ, de pacientes com DGC ligada ao X ou autossômica recessiva e de
pacientes com MSMD devido à mutação no gene CYBB (XR2-MSMD). Estas
linhagens celulares foram gentilmente cedidas pelo professor Jean-Laurent
Casanova (Laboratoire de Génétique Humaine des Maladies Infectieuses, Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale, U550, Paris, França) (Tabela 2) e
foram preparadas de acordo com procedimentos previamente publicados (CondinoNeto, Newburger, 1998).
As células B EBV foram cultivadas (0,5-1x106 células/mL) em meio RPMI
1640, suplementado com 10 % de soro fetal bovino inativado por aquecimento, 2
mM de L-glutamina, 100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina (meio
RPMI completo), à 37 °C em atmosfera úmida (5 % de CO2), em condições livres de
endotoxina (<10 pg/mL).
Com o objetivo de estudar o possível papel dos defeitos do eixo IL-12/23-IFNγ sobre o sistema NADPH oxidase em células de origem mielomonocítica,
desenvolvemos linhagens de células U937 (“human leukemic monocyte lymphoma
cell line”) com expressão reduzida das subunidades 1 ou 2 do receptor do IFN-γ
(IFNGR1 ou IFNGR2, respectivamente). Estas linhagens foram obtidas a partir do
uso da técnica de “short hairpin” RNA (shRNA) em células U937. Nesta técnica,
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através de um vetor lentiviral, inseri-se na célula uma seqüência que codifica um
RNA que, além de conter a seqüência específica para o gene alvo, possui uma
região que vai gerar uma estrutura tipo “hairpin”, e assim gerar a dupla fita de RNA
para iniciar o processo de interferência (Rossi, 2008). Esta técnica apresenta a
vantagem de gerar células que expressam estavelmente a seqüência de RNA de
interferência, a qual reduz a expressão do gene alvo.
Para a transfecção das partículas lentivirais em células U937, estas foram
cultivadas em meio RPMI completo, como descrito anteriormente para o cultivo das
células B EBV, e dispostas em placas de cultura de 12 poços até alcançarem a
confluência de 50 %. Neste momento, foi adicionado polibreno (cat. (número de
catálogo): sc-134220, Santa Cruz Biotechnology, Inc. Dallas, Texas, EUA.) em
concentração de 2 µg/mL, antes da infecção das células com 5x104 ou 25x104
partículas lentivirais que continham ou não (partículas lentivirais shRNA controle,
cat.: sc-108080, Santa Cruz Biotechnology, Inc.) a seqüência codificante do shRNA
específico para inibir a expressão do gene IFNGR1 (partículas lentivirais shRNA IFNγRα, cat.: sc-29357-V, Santa Cruz Biotechnology, Inc.) ou para a inibição da
expressão do gene IFNGR2 (partículas lentivirais shRNA IFN-γRβ, cat.: sc-40094-V,
Santa Cruz Biotechnology, Inc.). As células foram cultivadas por 24 horas, após as
quais o meio de cultura foi trocado por meio sem polibreno, sendo as células
cultivads neste meio por mais 24 horas, após as quais as células foram diluídas em
1:3 e 1:5 e deixadas mais 48 horas em cultura. Após este tempo, o meio de cultura
foi trocado por meio suplementado com puromicina (cat.: sc-108071, Santa Cruz
Biotechnology, Inc.) (2,5, 5 ou 10 µg/mL) para selecionar os clones que foram
eficientemente transfectados.
A eficiência da transfecção foi verificada por meio de citometria de fluxo
através do uso do anticorpo IFN-γRα-3H1828 (cat.: sc-71314, Santa Cruz
Biotechnology, Inc.) específico para a subunidade 1 do receptor do IFN-γ; e a
eficiência da transfecção com vetor lentiviral usado para silenciamento da expressão
do gene IFNGR2 foi verificada por meio da técnica de real-time PCR (“polymerase
chain reaction” em tempo real) utilizando primers específicos para este gene.
Células U937 selvagens foram utilizadas como controles positivos da
expressão dos genes silenciados nas células U937 transfectadas, sendo cultivadas
em meio RPMI completo, conforme descrito para o cultivo das células B EBV.
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Com o objetivo de induzir diferenciação celular, as células U937 selvagens,
transfectadas ou não, foram cultivadas em meio RPMI completo em placas de
cultura celular de 6 poços (6 x 106 células/6 mL de meio RPMI completo/poço)
durante 48 horas em presença ou ausência do estímulo de diferenciação celular
conferido pelo IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000 U/mL), antes da realização dos
experimentos; ou foram cultivadas durante 24 horas em presença ou ausência do
estímulo de diferenciação celular conferido pelo PMA (100 nM). Neste último caso,
após o período de diferenciação celular, as células foram cultivadas por 24 horas na
ausência de qualquer estímulo, antes da realização dos experimentos.
Também avaliamos a atividade da NADPH oxidase em MoDC (“monocyte
derived dendritic cells”) e MDM (“monocyte-derived macrophages”) obtidas a partir
de PBMC (“peripheral blood mononucleated cell”) frescas ou previamente
criopreservadas (congeladas) provenientes de doadores saudáveis, de pacientes
com DGC ligada ao X ou autossômica recessiva, de pacientes com MSMD devido à
mutação no gene CYBB (XR2-MSMD) e de pacientes com defeito completo para a
subunidade 1 ou 2 do receptor do IFN-γ (cIFNGR1 ou cIFNGR2, respectivamente)
(Tabela 2). Este material celular também foi gentilmente cedido pelo professor JeanLaurent Casanova.
As MoDC e MDM foram obtidas de PBMC (separação feita por Ficoll
Hypaque, Histopaque®-1077, cat.: 10771, Sigma, São Paulo, SP, Brasil) e o
isolamento dos monócitos foi realizado por aderência destas células à placas de
cultura após 24 horas de cultivo. Para a diferenciação em MoDC, os monócitos
foram tratados com GM-CSF (“granulocyte macrophage colony-stimulating fator”) (50
ng/mL) mais IL-13 (20 ng/mL) a cada dois dias. No sétimo dia de cultivo, parte das
células recebeu o estímulo de LPS (100 ng/mL), por 24 horas, antes da realização
dos experimentos. Para a diferenciação em MDM, os monócitos que aderiram à
placa de cultura foram tratados com M-CSF (“macrophage colony-stimulating factor”)
(50 ng/mL) no primeiro e terceiro dias de cultivo celular. A partir de sexto dia de
cultivo, o meio de cultura foi trocado, sendo adicionado M-CSF (50 ng/mL) mais IL-4
(50 ng/mL) a cada dois ou três dias até completar-se 15 dias de cultivo, quando os
MDM foram utilizados nos experimentos.
Em parte da avaliação da expressão do CYBB nas MDM, os monócitos foram
isolados de amostras frescas de sangue periférico por seleção positiva usando-se
“beads” magnéticas antes do procedimento de diferenciação em MDM. Nestes
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experimentos, as PBMC foram isoladas por Ficoll Hypaque (Histopaque®-1077,
Sigma), então os monócitos foram isolados dos PBMC usando-se MicroBeads CD14
humanas (Macs, cat.: 130-050-201, Miltenyi Biotec, Paris, França) e LS Columns
(Macs, cat.: 130-042-401, Miltenyi Biotec), seguindo-se as instruções do fabricante.
As MoDC e MDM foram cultivadas à 37 °C em atmosfera úmida (5 % de CO2),
em condições livres de endotoxina (<10 pg/mL), em meio RPMI completo, conforme
empregado no cultivo das células B EBV. Nos ensaios de ativação das MDM, estas
células foram pre-ativadas ou não com IFN-γ (1 x 105 UI/mL) ou PPD (1 µg/mL)
(“Purified Protein Derivative of Mycobacterium bovis”) 18 horas antes dos
experimentos. No dia do experimento, as células foram estimuladas ou não com
PMA (400 ng/mL) por 30 minutos antes da avaliação da produção de peróxido de
hidrogênio. Para avaliação da expressão do gene CYBB, as MDM foram tratadas ou
não com IFN-γ (100 ou 1000 UI/mL) por 24, 48, ou 72 horas, antes dos
experimentos. As MoDC também foram estimuladas ou não com PMA por 2 horas
antes da quantificação da produção de peróxido de hidrogênio.
Tabela 2. Pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ avaliados no Brasil.

Paciente
IFNGR1-c (a)
IFNGR1-c (b)
IFNGR1-pr
IFNGR1-pd
STAT1-c
STAT1-pd
NEMO-c (a)
NEMO-c (b)

Gene, tipo de defeito, herança
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito parcial; AR
IFNGR1; defeito parcial; AD
STAT1; defeito completo
STAT1; defeito parcial; AD
NEMO; defeito completo
NEMO; defeito completo

Mutação
G832T
523delT
-------818del5
--------------8IL8>del
L80P

AR – herança autossômica recessiva; AD – herança autossômica dominante.
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Tabela 03. Pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ avaliados durante estágio de
pesquisa no exterior.

Gene, tipo de defeito
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR1; defeito completo
IFNGR2; defeito completo
IFNGR2; defeito completo
IFNGR2; defeito completo
IFNGR2; defeito completo

Mutação
C77F/C77F
453delT/453delT
M1K/M1K
663_664insCA/663_664inCA
202-1G->T/202-1G->T
523delT/523delT
295del12/295del12
523delT/523delT
Y113X/Y113X
218delAA/218delAA
382-387dup/382-387dup
T168N/T168N
663del27/663del27

4.2 Avaliação do “burst” oxidativo
4.2.1 Ensaio de Dihidrorodamina (DHR)
Através da conversão da molécula não fluorescente “DHR-123” na molécula
fluorescente “rhodamine-123” analisamos a produção de H2O2 no interior de células
B EBV humanas e células U937 selvagens, transfectadas ou não, como “read out”
do “burst” oxidativo. A “DHR-123” penetra nas células e, na presença de H2O2, é
oxidada convertendo-se em “rhodamine-123”, a qual é excitável por um comprimento
de onda de 488 nm e emite uma florescência de 515 nm (Rothe et al., 1988) que
pode ser analisada por citometria de fluxo.
Para a realização desta análise, foram preparados microtubos contendo cada
um 5 x 105 células de determinada linhagem B EBV ressuspensas em 250 uL de
meio RPMI completo. Cada microtubo recebeu estímulos distintos: IFN-γ (2000
U/mL) por 15 minutos, ou PMA (30 nM) por 1 hora ou IFN-γ (2000 U/mL) por 15
minutos mais PMA (30 nM) por 1 hora. Parte dos microtubos não recebeu estímulos.
Após cada estímulo, foi adicionado 1 mL de meio RPMI completo aos microtubos e
as células foram centrifugadas à 1200 rpm, por 10 minutos, à temperatura ambiente
(T.A.). Ao término da centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento
ressuspenso em 250 uL de meio RPMI completo. Adicionou-se dihidrorodamina (10
µg/mL) a cada microtubo, exceto ao branco da reação. Após 7 minutos de
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incubação, adicionou-se 500 µL de meio RPMI completo a cada microtubo e as
células foram centrifugadas à 2700 rpm, por 5 minutos, à T.A. Ao fim da
centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 100 µL
de meio RPMI completo. O conteúdo de cada microtubo foi transferido para tubos de
FACS (“fluorescence-activated cell sorting”), sendo feita a quantificação do “burst”
oxidativo em citômetro de fluxo.
Com respeito aos ensaios utilizando as células U937 selvagens, transfectadas
ou não, o conteúdo celular de cada poço da placa de 6 poços foi distribuído em
poços de placas de cultura de 96 poços (5 x 105 células/100 µL de meio RPMI
completo/poço), no dia do experimento. Para cada linhagem de células U937,
diferenciadas ou não, foram feitos poços, em duplicata, nos quais as células foram
submetidas ou não ao estímulo do IFN-γ (1000 U/mL) ou PMA (30 nM) por 1 hora.
As células foram lavadas com 150 µL de “Cell Staining Buffer” (“phosphate buffered
saline” (PBS) + 2 % de soro fetal bovino inativado por aquecimento + 0,09 % de
azida sódica estéril) por poço da placa de cultura, sendo centrifugadas à 2500 rpm
por 5 minutos à T.A., este processo foi feito duas vezes. Ao término da
centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 100 uL
de meio RPMI completo, sendo adicionado dihidrorodamina (10 µg/mL) a cada poço
da placa de cultura celular, exceto ao branco da reação. Após 7 minutos de
incubação, as células foram lavadas com 150 µL de “Cell Staining Buffer”, conforme
descrito acima. As células foram ressuspensas em 300 µL de “Cell Staining Buffer”
por poço da placa de cultura para posterior análise no aparelho de FACS.
As amostras foram lidas no aparelho BD FACSCanto II (Becton Dicknson,
San Diego, CA, EUA), sendo coletados 10000 eventos por amostra. A análise dos
dados foi feita utilizando-se o software FlowJo (version 7.6.5, Tree Star Inc.,
Ashland, OR, EUA). Todas as incubações ocorreram à 37 °C em atmosfera úmida (5
% de CO2).
4.2.2 Ensaio de redução do citocromo c
As células foram incubadas em solução salina Hanks sem vermelho de fenol,
contendo citocromo c (50 µM) e PMA (30 nM) por 2 horas à 37 °C em atmosfera
úmida (5 % de CO2). Metade dos tubos, estimulados ou expontâneos, continham
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superóxido dismutase (SOD, 90 U/mL) no começo do experimento como um controle
da redução não específica do citocromo c. Depois da incubação, a reação foi parada
colocando-se todos os tubos em banho de gelo e adicionando-se SOD aos tubos
que ainda não a continham. Os tubos foram então centrifugados à 2200 X g por 15
minutos à 4 °C. A absorbância do sobrenadante foi monitorada à 550 nm, e a
quantidade de ânion superóxido liberada foi calculada usando-se o coeficiente de
extinção de of 21.100 M-1 cm-1. Os resultados foram expressos como nmol de ânion
superóxido liberado por 106 células/2 horas (Condino-Neto et al. 1996).
4.2.3 Quantificação da produção de peróxido de hidrogênio utilizando-se o kit
Amplex® Red Reagent (Invitrogen)
As células B EBV, MDM ou MoDC foram distribuidas em placas de cultura
(30.000 células/poço) sendo feitas duplicatas para os diferentes tratamentos
celulares. A produção de peróxido de hidrogênio foi quantificada utilizando-se o kit
Amplex® Red Reagent (Invitrogen, cat.: A12222), de acordo com as instruções do
fabricante.
4.3 Avaliação da expressão gênica
4.3.1 Componentes constituintes do sistema NADPH oxidase (gp91-phox; p47-phox;
p67-phox e p22-phox)
Além da avaliação da atividade do sistema NADPH oxidase através do “burst”
oxidativo, também verificamos a expressão gênica dos componentes constituintes
do sistema NADPH oxidase (gp91-phox; p47-phox; p67-phox e p22-phox) e,
conseqüentemente, o funcionamento deste sistema de transporte de elétrons
transmembrana em nossos modelos experimentais.
4.3.1.1 Método real-time PCR com uso de SYBR® Green
O RNA total foi isolado de 107 células por Trizol (TRIzol® Reagent, cat.:
15596-026, Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), de acordo com as instruções do
fabricante. Transcrições reversas de 2 µg do RNA total foram feitas utilizando-se
SuperScript

IIITM

RT

(Invitrogen)

e

hexâmeros

randômicos.

Os

cDNAs
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(“complementary deoxyribonucleic acids”) foram amplificados por real-time PCR
usando-se SYBR Green PCR Master Mix (cat.: 4309155, Applied Biosystems, São
Paulo, SP, Brasil). Cada 25 µL de mix de PCR continham 12 ng/µL de cDNA, 8 µL
de SYBR® Green Master Mix e os seguintes primers específicos: gp91-phox (GenBank
NM 00397): “forward”, 5´-TTG TGG AAA CCC TCC TAT GA-3´, “reverse”, 5´-AAA
ACC GCA CCA ACC TCT CA-3´; p47-phox (GenBank NM 000256): “forward”, 5´-CCT
CTT TCC AGT GCA TTT AAG G-3´, “reverse”, 5’-GAT GTG ACG GAT GAA GGT
GTC-3´; p67-phox (GenBank NM 000433): “forward”, 5´-CGG ACA AGA AGG ACT
GGA AG-3´, “reverse”, 5’-GGA AGT AAG CCA CTG CCA AG-3´; p22-phox (GenBank
NM 000101): “forward”, 5´-ATG TGG GCC AAC GAA CAG-3´, “reverse”, 5’-GTA
CTC CAG CAG GCA CAC AA-3´; β actina (GenBank NM 001101): “forward”, 5´-TCA
CCG AGC GCG GCT-3´, “reverse”, 5’-TAA TGT CAC GCA CGA TTT CCC-3´. As
condições de ciclo de temperatura para o aparelho ABI 7000 thermal cycler foram:
50 °C por 2 minutos, 95 °C por 10 minutos e então 40 ciclos de 95 °C por 15 s e 60
°C por 1 minuto. Depois de 40 ciclos, uma curva de dissociação (“melting curve”) foi
gerada no intervalo de 60 °C a 95 °C. A amplificação paralela de β actina (Gene
Bank NM 001101) foi usada para normalizar a quantidade de amostra. As reações
foram feitas em triplicata e os resultados representam a média ± S.D. Curvas
padrões para cada produto de amplificação foram geradas a partir de diluições de 10
vezes de “pools” de cDNAs para a determinação da eficiência dos primers (AragãoFilho, 2009; Luengo-Blanco et al., 2008).
4.3.1.2 Método real-time PCR com uso de sonda Taqman
Devido ao pequeno número de MDM adquiridas após os procedimentos de
diferenciação celular, utilizamos o kit RNeasy (cat.: 74106, Qiagen, Valencia, CA,
EUA) para extração de RNA, o kit High Capacity RNA-to-cDNA (Applied Biosystems,
cat.: 4387406) para a produção de cDNA e utilizamos o método Taqman para
realização do real-time PCR, sondas Taqman utilizadas: CYBB (Applied Biosystems,
Assay ID: Hs01553394_m1, cat.: 4351372) e hu GUS (controle endógeno, Applied
Biosystems, sonda VIC-MGB, cat.: 4326320E). Todos os procedimentos foram
conduzidos de acordo com as instruções dos fabricantes.
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4.3.2 Gene IFNGR2
Determinamos a eficiência da transfecção com vetor lentiviral usado para
silenciamento da expressão do gene IFNGR2 em células U937 por meio da técnica
de real-time PCR. Foi utilizado o mesmo protocolo de avaliação de expressão gênica
descrito no item 4.3.1.1 do presente trabalho, sendo utilizados os seguintes primers
específicos: IFNGR2 (GenBank NM_005534.3): “forward”, 5´-GAG CTG GGA GCA
CTC CAT TCT GC-3´, “reverse”, 5’-TGT TTT CTG GAG GCC CGA CAG TCA-3´; β
actina (GenBank NM 001101): “forward”, 5´-TCA CCG AGC GCG GCT-3´, “reverse”,
5’-TAA TGT CAC GCA CGA TTT CCC-3´.
4.4 Avaliação da ativação do STAT1 por citometria de fluxo

O conteúdo celular de cada poço da placa de 6 poços foi distribuído em poços
de placas de cultura de 96 poços (5x105 células/100 µL de meio RPMI
completo/poço). Para cada linhagem de células U937, diferenciadas ou não, foram
feitos poços, em duplicata, nos quais as células foram submetidas ou não ao
estímulo do IFN-γ (1000 U/mL) por 15 minutos. As células foram lavadas com 150 µL
de “Cell Staining Buffer” (Phosphate buffered saline (PBS) + 2 % de soro fetal bovino
inativado por aquecimento + 0,09 % de azida sódica estéril) por poço da placa de
cultura, sendo centrifugadas à 2500 rpm por 5 minutos à T.A., este processo foi feito
duas vezes. Logo após, as células foram fixadas pela adição de 150 µL de tampão
de fixação (Fixation Buffer) pré-aquecido à 37 °C (BD CytofixTM, cat.: 554655, BD
Biosciences, São Paulo, SP, Brasil) por poço da placa de cultura, de forma a
preservar os seus estados de fosforilação, sendo incubadas à 37 °C por 10 minutos.
As placas de cultura foram então centrifugadas à 2500 rpm por 5 minutos, sendo
descartados os sobrenadantes. Repetiu-se o processo de lavagem celular com o
“Cell

Staining

Buffer”

conforme

descrito

acima.

As

células

foram

então

permeabilizadas pela adição de 100 µL de “Perm Buffer III” (BD PhosflowTM, cat.:
558050, BD Biosciences) gelado por poço da placa de cultura, sendo incubadas à 4
°C por 30 minutos, protegidas da luz. Repetiu-se o processo de lavagem celular com
o “Cell Staining Buffer”. Foi adicionado então o anticorpo anti-STAT1 (Alexa Fluor®
647 Mouse anti-Stat1 (pY701), BD PhosflowTM, cat.: 612597, BD Biosciences),
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1:10. Procedeu-se à lavagem celular com o “Cell Staining Buffer” e as células foram
ressuspensas em 300 µL de “Cell Staining Buffer“ por poço da placa de cultura para
posterior análise no aparelho BD FACSCanto II, onde foram coletados 10000
eventos por amostra. A análise dos dados foi feita utilizando-se o software FlowJo
(version 7.6.5).

4.5 Avaliação da atividade fagocítica por citometria de fluxo
O conteúdo celular de cada poço da placa de 6 poços foi distribuído em poços
de placas de cultura de 96 poços (5x105 células/100 µL de meio RPMI
completo/poço). Para cada linhagem de células U937, diferenciadas ou não, foram
feitos poços, em duplicata, nos quais as células foram incubadas com partículas
inativadas do fungo Paracoccidioides brasiliensis (20 particulas do fungo para cada
célula) conjugadas ao fluorofóro isotiocianato de fluoresceína (FITC) à 37 °C por 1
hora. As células foram lavadas com 150 µL de “Cell Staining Buffer“ (conforme
descrito no item 4.3 do presente trabalho de doutorado) e ressuspensas em 300 µL
de “Cell Staining Buffer“ por poço da placa de cultura para posterior análise no
aparelho BD FACSCanto II, onde foram coletados 10000 eventos por amostra. A
análise dos dados foi feita utilizando-se o software FlowJo (version 7.6.5).
4.6 Avaliação da expressão do flavocitocromo b558 e da ICAM-1 por citometria
de fluxo
O conteúdo celular de cada poço da placa de 6 poços foi distribuído em poços
de placas de cultura de 96 poços (5 x 105 células/100 µL de meio RPMI
completo/poço), sendo feitos poços em duplicata, para cada linhagem de células
U937, diferenciadas ou não, submetidas ou não ao estímulo do IFN-γ (100 U/mL)
“overnight”. As células foram lavadas com 150 µL de “Cell Staining Buffer”
(Phosphate buffered saline (PBS) + 2 % de soro fetal bovino inativado por
aquecimento + 0,09 % de azida sódica estéril) por poço da placa de cultura, sendo
centrifugadas à 2500 rpm por 5 minutos à T.A., este processo foi feito duas vezes.
Ao término da centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento
ressuspenso em 100 uL de meio RPMI completo, sendo adicionados então os
anticorpos anti-flavocytochome b558-FITC (cat.: D162-4, MBL, Nagoya, Japão)
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(específico para o flavocitocromo b558) e PE anti-human CD54 (cat.: 555511, BD
PharmigenTM, São Paulo, SP, Brasil) (específico para a ICAM-1, “Intercellular
Adhesion Molecule 1”), 1:50. Parte das células foram incubadas com os controles
isotípicos: FITC mouse IgG1k isotype control (BD PharmigenTM, cat.: 555748) e PE
mouse IgG1k isotype control (BD PharmigenTM, cat.: 555749), 1:50. Após 1 hora de
incubação com os anticorpos, procedeu-se à lavagem celular com o “Cell Staining
Buffer” e as células foram ressuspensas em 300 µL de “Cell Staining Buffer” por
poço da placa de cultura para posterior análise no aparelho de FACS.
4.7 Investigação da existência de possíveis sítios de ligação para o fator
STAT1 evolutivamente conservados e localizados em região “upstream” e
intergênica aos genes CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2
Buscando identificar possíveis sítios de ligação do STAT1 aos genes CYBB
(região

genômica:

chrX:37524214-37557658),

CYBA

(região

genômica:

chr16:87237199-87244958), NCF1 (região genômica: chr7:73826245-73841594) e
NCF2 (região genômica: chr1:181791321-181826339) do sistema NADPH oxidase,
antes de testes de bancada, utilizamos a ferramenta “ECR Browser” (ECR:
“Evolutionary Conserved Regions”), localizada no site: http://ecrbrowser.dcode.org/.
Esta ferramenta permite-nos fazer comparações entre o genoma humano e diversos
outros genomas de espécies evolutivamente mais ou menos distantes à espécie
humana. Através destas comparações podemos identificar sítios genômicos
conservados durante a evolução, sobre os quais podemos inferir a existência de
funcionalidade biológica (Ovcharenko et al., 2004a; Ovcharenko et al., 2004b;
Ovcharenko et al., 2005). Além disso, dentro da ferramenta “ECR Browser” há
ferramentas de procura por sítios de ligação de fatores de transcrição, tais como a
ferramenta “Mulan” (“Multiple Sequence Local Alignment and Conservation
Visualization Tool”) (Ovcharenko et al., 2005), “rVISTA 2.0” (Gabriela et al., 2004) e a
“TRANSFAC

professional

V10.2”.

Assim,

utilizando

seqüências

genômicas

conservadas entre o genoma humano e o de outras espécies como base para a
procura de possíveis sítios de ligação de fatores de transcrição, podemos eliminar
grande parte da ocorrência de falsos positivos sobre os possíveis sítios de ligação
do STAT1 aos nossos genes de interesse. Procuramos por possíveis sítios de
ligação conservados para o STAT1 em região “upstream” e intergênica aos genes
em análise. Intervalos de regiões genômicas que foram pesquisados: CYBB:
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chrX:37464214-37524214,

CYBA:

chr16:87244958-87246958,

NCF1:

chr7:73811245-73826245, e NCF2: chr1:181826339-181866339.
Procuramos por elementos conservados evolutivamente compartilhados com
pelo menos 7 espécies diferentes de vertebrados: Pan troglodytes (Chimpanzé),
Macaca mulatta (macaco rhesus), Bos taurus (boi), Canis familiaris (cão),
Monodelphis domestica (espécie de marsupial), Rattus norvegicus (rato) e Mus
musculus (camundongo), evolutivamente mais próximas ao genoma humano e as
espécies de peixe Danio rerio (peixe-zebra) e Fugu rubripes (uma espécie de
baiacu), evolutivamente mais distantes. Para tornar a nossa busca mais apurada,
utilizamos os seguintes parâmetros: no programa “ECR Browser”, existência de pelo
menos 85 % de similaridade entre as seqüências gênicas consideradas
conservadas; no programa “TRANSFAC professional V10.2”, o índice de
similaridade de matriz de pelo menos 0.85 para as regiões de sítios de ligação para
o STAT1. A inclusão de espécies evolutivamente mais distantes, no nosso estudo,
os peixes, é positiva, pois a grande distância evolutiva entre os peixes e o homem
fornece um filtro adicional com o qual elementos funcionais não codificantes, tais
como locais de ligação de fatores de transcrição, podem ser detectados com grande
eficiência (Aparício et al., 2002; Nóbrega et al., 2003; Ovcharenko et al., 2004b;
Santagati et al., 2003; Spitz et al., 2003; Venkatesh et al., 2000).
Para detalhes sobre a utilização da ferramenta “ECR browser” e “Mulan”,
consultar: http://ecrbrowser.dcode.org/ecrInstructions/ecrInstructions.html; http://mula
n.dcode.org/mulanInstructions.php; respectivamente.
4.8 Viabilidade celular
A viabilidade celular foi aferida pelo método de avaliação por azul de tripan
(Sigma) na proporção de 1:1, sendo as células contadas em câmara de Neubauer,
ao microscópio óptico comum.
4.9 Análise estatística
Utilizamos o teste ANOVA (“analysis of variance”) mono-caudal, seguido pelo
teste de Tukey. Valores de p<0,05 foram considerados significantes. As análises
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foram realizadas no Software Prism 5.0 (GraphPad Software Inc.) e os resultados
foram expressos como a média ± S.E.M. (“standard error of the mean”).
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5 RESULTADOS
5.1 “Burst” oxidativo em células B EBV de pacientes com defeitos no eixo IL12/23-IFN-γ
Utilizamos o ensaio de DHR com o objetivo de testar a ativação do sistema
NADPH oxidase através da quantificação do “burst” oxidativo em células B EBV de
pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ.
Todos os pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ estudados (Tabela 2)
não apresentaram aumento da produção de H2O2 após os estímulos de PMA ou
PMA+IFN-γ, demonstrando o defeito na ativação da NADPH oxidase nas células B
EBV destes pacientes (Figura 1).
Nossos resultados também mostram que o estímulo do IFN-γ sozinho não foi
capaz de alterar a atividade da NADPH oxidase em células B EBV provenientes
tanto de nossos controles saudáveis quanto dos pacientes com defeitos no eixo IL12/23-IFN-γ avaliados.
Verificamos a atividade da NADPH oxidase em linhagens de células B EBV
de pacientes com defeito completo para IFNGR1 (nove pacientes) ou IFNGR2
(quatro pacientes) (Tabela 3) por meio da avaliação da liberação de ânion
superóxido, utilizando a técnica de redução do citocromo c, e produção de peróxido
de hidrogênio, utilizando o kit Amplex® Red Reagent (Invitrogen). Os pacientes com
defeito completo para IFNGR1 apresentaram decréscimo na liberação de ânion
superóxido quando comparados aos controles saudáveis, e uma marcada redução
da produção de peróxido de hidrogênio estimulada pelo PMA, assim como os
pacientes com defeito completo para IFNGR2 (Figuras 2 e 3, respectivamente).
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Figura 2. Liberação de ânion superóxido pelas linhagens de células B EBV de pacientes cIFNGR1 ou
cIFNGR2 pelo método de redução do citocromo c. As demais linhagens de células B EBV
foram provenientes de controles saudáveis, pacientes com DGC, ou com XR2-MSMD. As
células foram estimuladas ou não com PMA (400 ng/mL) por 2 horas antes da quantificação
da liberação de ânion superóxido. NE = não estimulado. n = número de indivíduos.
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Figura 3. Produção de peróxido de hidrogênio pelas linhagens de células B EBV de pacientes
®
cIFNGR1 ou cIFNGR2 utilizando-se o kit Amplex Red Reagent (Invitrogen). As demais
linhagens de células B EBV foram provenientes de controles saudáveis, pacientes com
DGC, ou com XR2-MSMD. As células foram estimuladas ou não com PMA (400 ng/mL)
por 2 horas antes da quantificação da produção de peróxido de hidrogênio. **p<0,01,
***p<0,001, ANOVA mono-caudal, seguido pelo teste de Tukey. NE = não estimulado. n =
número de indivíduos.

5.2 Expressão gênica em células B EBV de pacientes com defeitos no eixo IL12/23-IFN-γ
Através da técnica de real-time PCR avaliamos a expressão dos genes
CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2, codificadores de componentes do complexo NADPH
oxidase, nas células B EBV dos pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ
estudados (Tabela 2).
Podemos notar que em todas as linhagens de células B EBV com defeitos no
eixo, a expressão espontânea e/ou estimulada por IFN-γ de pelo menos um dos
genes avaliados esteve abaixo da observada nos controles saudáveis (Figuras 4, 5,
6 e 7). A expressão do CYBB esteve ausente no paciente 1 (defeito completo para
IFNGR1) e no paciente 5 (defeito completo para STAT1), com ou sem o estímulo do
IFN-γ. Também esteve diminuída no paciente 6 (defeito parcial para STAT1), com ou
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sem o estímulo do IFN-γ (Figura 4). A expressão do CYBA, espontânea ou
estimulada com IFN-γ, esteve diminuída nos pacientes 1, 5, 7 (defeito completo para
NEMO) e 8 (defeito completo para NEMO) (Figura 5). Com respeito à expressão do
NCF1, esta esteve diminuída no paciente 1, tanto espontânea quanto estimulada por
IFN-γ e nas células do paciente 4, onde não foi induzido aumento de sua expressão
após estímulo do IFN-γ (Figura 6). Não houve aumento da expressão do NCF2 no
paciente 1 após estímulo com IFN-γ, o mesmo ocorrendo para o paciente 4, sendo
que, neste último, a expressão espontânea do gene também esteve diminuída. Nos
pacientes 5 e 7, a expressão do NCF2 induzida por IFN-γ não atingiu os mesmos
níveis encontrados nos controles saudáveis, e no paciente 8 as expressões
espontânea e estimulada deste gene encontraram-se bem reduzidas (Figura 7).
Também observamos o aumento da expressão espontânea e/ou estimulada
por IFN-γ de alguns dos genes avaliados em determinadas linhagens de células B
EBV. Por exemplo, nas células B EBV do paciente 5 (defeito completo para STAT1)
ocorreu aumento da expressão do gene NCF1 tanto espontânea quanto estimulada
por IFN-γ e este aumento foi superior ao encontrado nas células B EBV dos
controles saudáveis (Figura 6).
O estímulo do IFN-γ não influenciou a expressão do gene CYBA nos controles
saudáveis (Figura 5).
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5.3 Eficiência da transfecção de células U937 com partículas lentivirais
Verificamos a eficiência do silenciamento do gene IFNGR1 em células U937
transfectadas com shRNA específico (U937 shRNA IFNGR1) através da técnica de
citometria de fluxo para detecção da expressão da subunidade 1 do receptor do IFNγ (IFNGR1) na superfície celular. Nesta avaliação também incluímos células U937
selvagens, transfectadas com partículas lentivirais controle (U937 Controle) e células
U937 transfectadas com partículas lentivirais com shRNA específico para o gene
IFNGR2 (U937 shRNA IFNGR2).
Dentre as concentrações de partículas lentivirais utilizadas (5 x 104 ou 25 x
104) e concentrações de puromicina (2,5, 5 ou 10 µg/mL) empregadas no meio de
cultura para seleção dos clones transfectados, o melhor resultado obtido foi a
redução em 52,55 % da expressão da IFNGR1 na superfície das células U937
shRNA IFNGR1, quando da transfecção com 5 x 104 partículas lentivirais e meio de
seleção com 10 µg/mL de puromicina (Figura 8). Nesta figura também podemos
observar que não houve variação na expressão da IFNGR1 em células U937 shRNA
IFNGR2.
Verificamos a eficiência da transfecção das células U937 infectadas com
partículas lentivirais que continham a seqüência codificante do shRNA específico
para inibir a expressão do gene IFNGR2 através do uso da técnica de real-time
PCR. Uma vez que o melhor resultado obtido para a redução da expressão da
IFNGR1 na superfície das células U937 shRNA IFNGR1 (redução de 52,55 %) foi
encontrado quando da transfecção com 5 x 104 partículas lentivirais e meio de
seleção com 10 µg/mL de puromicina, confome dito no parágrafo anterior, também
verificamos a eficiência da transfecção U937 shRNA IFNGR2 nos clones obtidos
desta maneira. Podemos observar grande redução da expressão do gene IFNGR2
em células U937 shRNA IFNGR2 diferenciadas ou não, sendo que houve apenas
uma pequena diminuição da expressão deste gene nas células U937 shRNA
IFNGR1 quando diferenciadas pelo estímulo do IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000
U/mL) por 48 horas (Figura 9).
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Figura 8. Avaliação da eficiência da transfecção de células U937 através da técnica de citometria de
fluxo. Histogramas representativos da expressão da subunidade 1 do receptor do IFN-γ
(IFNGR1) na superfície celular de U937 selvagens (A) e em células U937 infectadas com
partículas lentivirais que continham a sequência codificante do shRNA específico para inibir
a expressão do gene IFNGR1 (shRNA IFNGR1) ou para a inibição da expressão do gene
IFNGR2 (shRNA IFNGR2) ou que foram infectadas com partículas lentivirais controle
4
4
(Controle) (B). As células foram infectadas com 5x10 (5V) ou 25x10 (25V) partículas
lentivirais e os clones transfectados foram selecionados em meio de cultura completo
suplementado com puromicina à 2,5, 5 ou 10 µg/mL, respectivamente 2,5P, 5P ou 10P, na
figura. Histogramas representativos de 3 experimentos independentes. As células foram
marcadas (linha azul) ou não (linha preta) com o anticorpo IFN-γRα-3H1828 (cat.: sc-71314,
Santa Cruz Biotechnology, Inc).
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Figura 9. Decréscimo da expressão do gene IFNGR2 na linhagem U937 shRNA IFNGR2. Expressão
do gene IFNGR2 em U937 selvagens, infectadas com partículas lentivirais que continham
ou não (shRNA Controle) a sequência codificante do shRNA específico para inibir a
expressão do gene IFNGR1 (shRNA IFNGR1) ou para a inibição da expressão do gene
4
IFNGR2 (shRNA IFNGR2). As células transfectadas foram infectadas com 5x10 partículas
lentivirais e os clones transfectados foram selecionados em meio de cultura completo
suplementado com puromicina à 10 µg/mL. As células foram diferenciadas ( ) ou não ( )
por cultivo em presença de IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000 U/mL) por 48 horas. **p<0,01,
***p<0,001; n = 3 experimentos independentes; ANOVA mono-caudal, seguido pelo teste de
Tukey.
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5.4 Expressão gênica em células U937 selvagens ou transfectadas com shRNA
IFNGR1 ou shRNA IFNGR2
Para avaliar se defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ poderiam causar mudanças na
expressão de componentes do sistema NADPH oxidase em células de origem
mielomonocítica, procedemos à realização de ensaios de real-time PCR para os
genes CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2 em células U937 shRNA IFNGR1 e U937
shRNA IFNGR2 do IFN-γ.
Neste ensaio, utilizamos os clones de células U937 que apresentaram a maior
redução da expressão do IFNGR1 em suas superfícies celulares, 52,55 %, e menor
expressão do gene IFNGR2 (ver Figuras 8 e 9, respectivamente).
Tanto as células U937 shRNA IFNGR1 quanto as U937 shRNA IFNGR2
apresentaram diminuição da expressão do gene CYBB sob o estímulo ou não do
IFN-γ. A expressão de CYBA, NCF1 e NCF2 em U937 shRNA IFNGR1 ocorreu em
níveis próximos aos observados em células U937 selvagens sob o estímulo ou não
do IFN-γ. Nas células U937 shRNA IFNGR2 observamos que o estímulo do IFN-γ
não foi capaz de aumentar a expressão de CYBA, NCF1 e NCF2 como observado
em células U937 selvagens (Figura 10).
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Figura 10. Expressão dos genes CYBB (A), CYBA (B), NCF1 (C) e NCF2 (D) em U937 selvagens,
Figura 10. Expressão dos genes CYBB (A), CYBA (B), NCF1 (C) e NCF2 (D) em U937 selvagens,
infectadas com partículas lentivirais que continham a seqüência codificante do shRNA
infectadas com partículas lentivirais que continham a sequência codificante do shRNA
específico para inibir a expressão do gene IFNGR1 (shRNA IFNGR1) ou para a inibição
específico para inibir a expressão do gene IFNGR1 (shRNA IFNGR1) ou para a inibição
da expressão do gene IFNGR2 (shRNA IFNGR2). As células foram diferenciadas por
da expressão do gene IFNGR2 (shRNA IFNGR2). As células foram diferenciadas por
cultivo em presença de IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000 U/mL) por 48 horas e ativadas (
cultivo em presença de IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000 U/mL) por 48 horas e ativadas
) ou não ( ) com IFN-γ (2000 U/mL) por 15 minutos. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001;
( ) ou não ( ) com IFN-γ (2000 U/mL) por 15 minutos. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001; n
n = 3; ANOVA mono-caudal, seguido pelo teste de Tukey.
= 3 experimentos independentes; ANOVA mono-caudal, seguido pelo teste de Tukey.
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5.5 Ativação do STAT1 em células U937 selvagens ou transfectadas com
shRNA IFNGR1 ou shRNA IFNGR2
Com o objetivo de verificar o estado de ativação do STAT1 em células de
origem mielomonocítica com redução da expressão do IFNGR1 ou IFNGR2,
verificamos a ativação deste fator de transcrição em nosso modelo experimental de
células U937 através da técnica de citometria de fluxo.
A Figura 11 mostra que estímulo do IFN-γ (1000 U/mL, por 15 minutos) foi
suficiente para promover a ativação do STAT1 em quase 100 % das células U937
selvagens e shRNA Controle indiferenciadas. Também podemos observar que as
células U937 shRNA IFNGR1 e R2 indiferenciadas apresentaram ativação do
STAT1 reduzida quando estimuladas pelo IFN-γ por 15 minutos, sendo que as
células U937 shRNA IFNGR2 mostraram maior diminuição desta ativação. Os dados
sobre a mediana da intensidade de fluorencência (MFI) corroboram aqueles obtidos
sobre a porcentagem de células contendo STAT1 ativado (fosforilado).
Os resultados sobre a ativação do STAT1 nas diversas linhagens de células
U937 não foram suficientemente robustos para sugerirem a ativação do STAT1
nestas linhagens, imediatamente após sua diferenciação celular (Figura 11).
Também avaliamos a ativação do STAT1 em células U937 selvagens ou
U937 shRNA Controle diferenciadas por meio do estímulo do PMA, as quais foram
submetidas ou não ao estímulo do IFN-γ (1000 U/mL) por 2,5; 5; 7,5; 15; 30; ou 60
minutos antes da realização do experimento. Não houve grande modificação do
estado de ativação do STAT1 nestas linhagens (Figura 12).
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Figura 11. Avaliação da ativação do STAT1 em células U937 selvagens, transfectadas com
partículas lentivirais controle (shRNA Controle) ou com expressão reduzida do receptor 1
(U937 shRNA IFNGR1) ou do receptor 2 (U937 shRNA IFNGR2) do IFN-γ por citometria
de fluxo. A ativação do STAT1 é menor nas linhagens indiferenciadas de U937 shRNA
IFNGR1 e R2. Histogramas representativos da ativação do STAT1 em linhagens de
células U937 diferenciadas (I+T) ou não (N) por IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000 U/mL)
por 48 horas. As células foram marcadas (linhas azuis ou laranjas) ou não (linha preta)
com o anticorpo específico para STAT1, sendo que parte das células foram incubadas
com IFN-γ (1000 U/mL) por 15 minutos (linha laranja) antes da realização dos
experimentos. Histogramas representativos de 2 experimentos independentes. Os valores
da MFI estão localizados logo abaixo de cada quadro de histogramas.
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Figura 12. Avaliação da ativação do STAT1 em células U937 selvagens ou transfectadas com
partículas lentivirais controle (shRNA Controle) por citometria de fluxo. O estímulo do IFN-γ
não causou grande alteração sobre o estado de ativação do STAT1. Histogramas
representativos da ativação do STAT1 em linhagens de células U937 diferenciadas pelo
estímulo do PMA (100 nM, por 24 horas). As células foram marcadas ou não (linha preta)
com o anticorpo específico para STAT1, sendo que parte das células foram incubadas
com IFN-γ (1000 U/mL) por diferentes tempos, conforme legenda da figura, antes da
realização da análise por FACS. Histogramas representativos de 2 experimentos
independentes. Os valores da MFI estão localizados logo abaixo de cada quadro de
histograma.

58

5.6 Atividade fagocítica e “burst” oxidativo em células U937 shRNA IFNGR1 ou
U937 shRNA IFNGR2
Para testarmos se a redução da expressão do IFNGR1 ou do IFNGR2 (ou o
processo de transfecção) não causou decréscimo de outras funções celulares em
nosso modelo de células mielomonocíticas, nós examinamos a habilidade destas
células em fagocitar partículas inativadas do fungo P. brasiliensis. Paralelamente a
este experimento, também examinamos a ativação da NADPH oxidase nestas
células através do ensaio de DHR.
A Figura 13A mostra que a atividade fagocítica esteve preservada em todas
as linhagens de células U937 analisadas, e que esta atividade foi exclusiva das
células U937 diferenciadas pelo estímulo IFN-γ e TNF-α por 48 horas. Podemos
notar que a atividade da NADPH oxidase esteve presente em todas as linhagens de
células U937 indiferenciadas (Figura 13B) e que esta atividade foi estimulada pela
presença do estímulo do PMA. Também podemos observar que a ativação da
NADPH oxidase nestas linhagens celulares indiferenciadas foi menor nas células
U937 shRNA IFNGR2. Nas linhagens de células U937 diferenciadas, após o
estímulo do PMA, somente ocorreu ativação da NADPH oxidase na linhagem de
células selvagens (aumento de 18,26 %) (Figura 13B).
A Figura 14A mostra que a atividade fagocítica esteve preservada em todas
as linhagens de células U937 analisadas, diferenciadas ou não pelo estímulo do
PMA (100 nM) por 24 horas. A atividade da NADPH oxidase esteve presente em
todas as linhagens de células U937 indiferenciadas (Figura 14B), sendo estimulada
pela presença do estímulo do PMA (30 nM) por 1 hora. A ativação da NADPH
oxidase foi menor nas células U937 shRNA IFNGR2. Não houve mudança sobre o
estado de ativação da NADPH oxidase nas linhagens de células U937 diferenciadas
(Figura 14B).
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Figura 13. Atividade fagocítica e “burst” oxidativo em células U937 selvagens, transfectadas com
4
partículas lentivirais (5x10 partículas lentivirais em meio de seleção com 10 µg/mL de
puromicina) controle (shRNA Controle) ou com expressão reduzida da subunidade 1
(U937 shRNA IFNGR1) ou 2 (U937 shRNA IFNGR2) do receptor do IFN-γ por citometria
de fluxo. Painel A – atividade fagocítica preservada em todas as linhagens U937 –
histogramas representativos da atividade fagocítica em células U937 diferenciadas (linha
azul) ou não (linha preta) pela estímulo do IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α (1000 U/mL) por 48
horas. Painel B – diminuição da atividade da NADPH oxidase em células U937 shRNA
IFNGR2 indiferenciadas; as células diferenciadas não apresentaram atividade da NADPH
oxidase, com exceção da linhagem selvagem – histogramas representativos do “burst”
oxidativo em células U937 diferenciadas (I+T) ou não (N) por IFN-γ (100 U/mL) e TNF-α
(1000 U/mL) por 48 horas; as células foram marcadas com DHR (10 µg/mL) sendo
previamente estimuladas com IFN-γ (1000 U/mL) (linha azul) ou com PMA (30 nM) (linha
laranja) por 1 hora, ou permaneceram sem estes estímulos (linha preta), antes da
realização dos experimentos. Histogramas representativos de 2 experimentos
independentes. Os valores da MFI estão localizados logo abaixo de cada quadro de
histogramas.
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Figura 14. Atividade fagocítica e “burst” oxidativo em células U937 selvagens, shRNA Controle ou
com expressão reduzida da subunidade 1 (U937 shRNA IFNGR1) ou 2 (U937 shRNA
IFNGR2) do receptor do IFN-γ por citometria de fluxo. Painel A – atividade fagocítica
preservada em todas as linhagens U937 – histogramas representativos da atividade
fagocítica em células U937 diferenciadas (linha laranja) ou não (linha azul) pelo estímulo
do PMA (100 nM) por 24 horas. Linha preta, representa células não incubadas em
presença das partículas do fungo P. brasiliensis. Painel B – diminuição da atividade da
NADPH oxidase em células U937 shRNA IFNGR2 indiferenciadas; as células
diferenciadas não apresentaram alteração da atividade da NADPH oxidase – histogramas
representativos do “burst” oxidativo em células U937 diferenciadas ou não pelo estímulo
do PMA (100 nM, por 24 horas); as células foram marcadas com DHR (10 µg/mL) sendo
previamente estimuladas com IFN-γ (1000 U/mL) (linha azul) ou com PMA (30 nM) (linha
laranja) por 1 hora, ou permaneceram sem estes estímulos (linha preta), antes da
realização da análise por FACS. Histogramas representativos de 2 experimentos
independentes. Os valores da MFI estão localizados logo abaixo de cada quadro de
histogramas. N = células não diferenciadas, P = células diferenciadas pelo estímulo do
PMA.
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5.7 Expressão do flavocitocromo b558 e da ICAM-1 em células U937 shRNA
IFNGR1 ou U937 shRNA IFNGR2
A expressão do flavocitocromo b558 foi menor nas células U937 shRNA
IFNGR2, diferenciadas ou não pelo estímulo do PMA, como mostra a redução da
MFI nestas células, sob o estímulo do IFN-γ (Figura 15A).
Na Figura 15B vemos que a expressão da ICAM-1 (CD54) foi menor nas
células U937 shRNA IFNGR1 e U937 shRNA IFNGR2, diferenciadas ou não pelo
estímulo do PMA, como mostrado pela redução da MFI nestas células, sob o
estímulo do IFN-γ. Esta redução foi mais acentuada na linhagem U937 shRNA
IFNGR1.
O estímulo do IFN-γ (100 U/mL) “overnight” foi capaz de aumentar a
expressão tanto do flavocitocromo b558 quanto do CD54 em todas as linhagens
celulares estudadas (Figura 15A e B).
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Figura 15. Expressão do flavocitocromo b558 e da ICAM-1 (CD54) em células U937 selvagens,
shRNA Controle, U937 shRNA IFNGR1, ou U937 shRNA IFNGR2 por citometria de fluxo.
Painel A – a expressão do flavocitocromo b558 foi menor nas células U937 shRNA IFNGR2
– histogramas representativos da expressão do flavocitocromo b558 em células U937
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diferenciadas ou não pelo estímulo do PMA (100 nM, por 24 horas). Painel B – a
expressão da ICAM-1 (CD54) foi menor nas células U937 shRNA IFNGR1 e U937 shRNA
IFNGR2 – histogramas representativos da expressão da ICAM-1 em células U937
diferenciadas ou não pelo estímulo do PMA (100 nM, por 24 horas). As células foram
marcadas com os controles isotípicos PE e FITC (linha preta) ou com os anticorpos
específicos para o flavocitocromo b558 ou para o CD54 (linhas azuis e laranjas); parte das
células foram previamente estimuladas com IFN-γ (1000 U/mL) “overnight” (linha laranja),
antes da realização da análise por FACS. Histogramas representativos de 2 experimentos
independentes. Os valores da MFI estão localizados logo abaixo de cada quadro de
histogramas. N = células não diferenciadas, P = células diferenciadas pelo estímulo do
PMA.

5.8 “Burst” oxidativo em MoDC e MDM de pacientes com defeitos no eixo IL12/23-IFN-γ
Buscando avaliar a atividade da NADPH oxidase em outros tipos celulares
provenientes dos pacientes com defeito completo para a IFNGR1 ou IFNGR2, nós
também avaliamos a produção de peróxido de hidrogênio em MoDC e MDM obtidas
a partir da amostra de sangue periférico desses pacientes. Como mostrado na
Figura 16, a produção de peróxido de hidrogênio por MoDC dos pacientes cIFNGR1
ou cIFNGR2 foi comparável àquela observada nos controles saudáveis depois de
diversos estímulos. Entretanto, as MDM destes mesmos pacientes apresentaram um
decréscimo da produção de peróxido de hidrogênio depois dos estímulos de IFN-γ
e/ou PMA, PPD e/ou PMA (Figura 17).
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Figura 16. Produção de peróxido de hidrogênio por MoDC de pacientes cIFNGR1 ou cIFNGR2
®
utilizando-se o kit Amplex Red Reagent (Invitrogen). As demais MoDC foram
provenientes de controles saudáveis, pacientes com DGC (clássica ou variante), ou com
XR2-MSMD. As células foram estimuladas ou não com PMA (400 ng/mL) por 2 horas
antes da quantificação da produção de peróxido de hidrogênio. NE = não estimulado. n =
número de indivíduos.
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Figura 17. Produção de peróxido de hidrogênio por MDM de pacientes cIFNGR1 ou cIFNGR2
®
utilizando-se o kit Amplex Red Reagent (Invitrogen). As demais MDM foram provenientes
de controles saudáveis, ou pacientes com DGC. As células foram estimuladas ou não com
PMA (400 ng/mL) por 30 minutos antes da quantificação da produção de peróxido de
hidrogênio. Onde indicado no gráfico, as células foram pre-ativadas ou não com IFN-γ (1 x
5
10 UI/mL) or PPD (1 µg/mL) 18 horas antes dos experimentos. NE = não estimulado. n =
número de indivíduos.

66

5.9 Padronização da avaliação da expressão do CYBB em MDM
Com o objetivo de verificar se a expressão do CYBB está alterada nos MDM
dos pacientes cIFNGR1 ou cIFNGR2, realizamos diversos testes para determinar o
melhor período de tempo de exposição ao estímulo do IFN-γ, assim como a sua
melhor dose, suficiente para aumentar a expressão do CYBB nestas células.
Podemos observar que ambos os estímulos de IFN-γ (100 e 1000 UI/mL)
foram suficientes para aumentar a expressão do CYBB após os períodos de
exposição de 24, 48, ou 72 horas, e que estes estímulos foram similares entre as
doses de IFN-γ aplicadas aos MDM (Figura 18) derivados de monócitos frescos
positivamente selecionados a partir de PBMC de sangue periférico de indivíduo
saudável.
A Figura 19 mostra que as doses de IFN-γ e períodos de estimulação
empregados foram suficientes para aumentar a expressão do CYBB em MDM
derivados de monócitos frescos ou provenientes de material previamente
criopreservado. Aqui empregamos o método de isolamento de monócitos por meio
de adesão à placa de cultura celular, de forma a prevenir a possível ativação destas
células quando da utilização do método de seleção positiva. Os níveis mais altos de
expressão do CYBB nas MDM derivadas de material fresco ocorreram após 72
horas de estímulo com IFN-γ, enquanto que para as MDM derivadas de material
previamente criopreservado, o mesmo ocorreu após 48 horas de estímulo. O
estímulo do IFN-γ foi mais eficiente em promover o aumento da expressão do CYBB
em MDM derivadas de material fresco.
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Figura 18. Expressão do CYBB em MDM derivadas de monócitos frescos de indivíduo saudável
avaliada pelo método de real-time PCR. As células foram estimuladas ou não com IFN-γ
(100 UI/mL ou 1000 UI/mL) por 24, 48 ou 72 horas antes dos experimentos. Os monócitos
foram isolados por seleção positiva através de uso de “beads” magnéticas. NE = não
estimulado.
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5.10 Análise computacional sobre possíveis sítios de ligação do STAT1 aos
genes CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2
A partir dos resultados sobre a expressão dos genes CYBB, CYBA, NCF1 e
NCF2 nos modelos experimentais de linhagens de células B EBV provenientes de
pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ e de células U937 selvagens ou
transfectadas para inibição do gene IFNGR1 ou IFNGR2, procedemos à análise
computacional sobre possíveis sítios de ligação do STAT1 aos genes CYBB, CYBA,
NCF1 e NCF2.
Utilizamos

as

ferramentas

“ECR

Browser”,

“Mulan”

e

“TRANSFAC

professional V10.2” na busca por possíveis sítios de ligação para o STAT1
conservados entre o genoma humano e o de outras espécies animais em região
“upstream” e intergênica aos genes em análise. Encontramos, para o gene CYBB: 4
sítios conservados entre o genoma humano e o das espécies P. troglodytes, M.
mulatta, B. taurus, C. familiaris, M. domestica e R. norvegicus (Figura 20); para o
gene CYBA: 1 sítio conservado entre o genoma humano e o das espécies P.
troglodytes, M. mulatta, R. norvegicus e M. musculus (Figura 21); para o gene NCF1:
1 sítio conservado entre o genoma humano e o das espécies P. troglodytes, B.
taurus, C. familiaris, M. domestica, R. norvegicus e M. musculus (Figura 22); e para
o gene NCF2: 10 sítios conservados entre o genoma humano e o das espécies P.
troglodytes, M. mulatta, C. familiaris, R. norvegicus e M. musculus (Figura 23).

70

Figura 20. Localização esquemática dos possíveis sítios de ligação do STAT1, encontrados em
região “upstream” e intergênica (delimitada na figura pelo retângulo de borda preta), ao
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gene CYBB, conservado entre as espécies P. troglodytes (panTro2, chrX:3784887638137604), M. mulatta (rheMac2, chrX:35479186-35576382), B. taurus (bosTau3,
chrUn.003.544:3888-148212), C. familiaris (canFam2, chrX:32436938-32677734), M.
domestica (monDom4, chr4:26876963-27347191), R. norvegicus (rn4, chrX:2474702725677546) e o homem (Homo sapiens, hg18, chrX:37464214-37524214). Análise
computacional empregando a ferramenta “ECR Browser”. A seta de cor preta indica o
sentido de transcrição do gene CYBB, e a base desta seta indica o início do sítio de
transcrição deste gene. Indicação da fita de DNA (negativa ou positiva), posição relativa à
escala da figura e seqüência de bases nitrogenadas no genoma humano dos sítios
encontrados: (+) 15376-15383 aatTTctt; (-) 59955-59962 aagAAaag; (-) 59961-59968
aggAAacc; (+) 59992-59999 catTTCCt.

Figura 21. Localização esquemática do possível sítio de ligação do STAT1, encontrado em região
“upstream” e intergênica (delimitada na figura pelo retângulo de borda preta), ao gene
CYBA, conservado entre as espécies P. troglodytes (panTro2, chr16:8905025789052200), M. mulatta (rheMac2, chr20:86806173-86808022), R. norvegicus (rn4,
chr19:52721593-52723187), M. musculus (mm9, chr8:124956786-124958448) e o homem
(H. sapiens, hg18, chr16:87244958-87246958). Análise computacional empregando a
ferramenta “ECR Browser”. A seta de cor preta indica o sentido de transcrição do gene
CYBA, e a base desta seta indica o início do sítio de transcrição deste gene. Indicação da
fita de DNA (negativa ou positiva), posição relativa à escala da figura e seqüência de
bases nitrogenadas no genoma humano do sítio encontrado: (-) 593-600 gGGAAagc.
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Figura 22. Localização esquemática dos possíveis sítios de ligação do STAT1, encontrados em
região “upstream” e intergênica (delimitada na figura pelo retângulo de borda preta), ao
gene NCF1, conservado entre as espécies P. troglodytes (panTro2, chr7:7437274374388173), B. taurus (bosTau3, chr25:32650042-32660366), C. familiaris (canFam2,
chr6:8721268-8730291), M. musculus (mm9, chr5:134560792-134821222), M. domestica
(monDom4, chr2:514021217-514053872), R. norvegicus (rn4, chr12:23484262-23578038)
e o homem (H. sapiens, hg18, chr7:73811245-73826245). Análise computacional
empregando a ferramenta “ECR Browser”. A seta de cor preta indica o sentido de
transcrição do gene NCF1, e a base desta seta indica o início do sítio de transcrição deste
gene. Indicação da fita de DNA (negativa ou positiva), posição relativa à escala da figura e
seqüência de bases nitrogenadas no genoma humano do sítio encontrado: (+) 1651-1658
attTTacc.
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Figura 23. Localização esquemática dos possíveis sítios de ligação do STAT1, encontrados em
região “upstream” e intergênica (delimitada na figura pelo retângulo de borda preta), ao
gene NCF2, conservado entre as espécies P. troglodytes (panTro2, chr1:163295632163408458), M. mulatta (rheMac2, chr1:187010248-187059323), C. familiaris (canFam2,
chr7:19904951-19941269), M. musculus (mm9, chr1:154620421-154773297), R.
norvegicus (rn4, chr13:67760168-67806317) e o homem (H. sapiens, hg18,
chr1:181826339-181866339). Análise computacional empregando a ferramenta “ECR
Browser”. A seta de cor preta indica o sentido de transcrição do gene NCF2, e a base
desta seta indica o início do sítio de transcrição deste gene. Indicação da fita de DNA
(negativa ou positiva), posição relativa à escala da figura e seqüência de bases
nitrogenadas no genoma humano dos sítios encontrados: (+) 9971-9978 catTTccc; (+)
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10217-10224 cacTTcct; (+) 10514-10521 ctcTTcct; (-) 17219-17226 aggAAaag; (+) 1812518132 catTTcca; (+) 18489-18496 ggtTTctg; (-) 19046-19053 gGGAAatc; (+) 36539-36546
catTTCCt; (-) 36562-36569 aggAAact; (+) 36938-36945 cacTTcct.
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6 DISCUSSÃO
Observando a literatura, constatamos a existência de evidências sobre a
influência do IFN-γ sobra a ativação do sistema NADPH oxidase (Ezekowitz et al.,
1987; Kumatori et al., 2002; Lopez et al., 2003; Kakar et al., 2005; Marchi et al.,
2014), seu uso no tratamento da DGC causada por defeitos de “splicing” no gene
CYBB (Condino-Neto, Newburger, 2000; Errante et al., 2008; Ishibashi et al., 2001;
Nunoi et al., 2004; Yamashita et al., 2013) e a influência de defeitos do eixo IL12/23-IFN-γ sobre a expressão do gene CYBB (Prando, 2008). Também observamos
que células B EBV transformadas mimetizam desordens genéticas da NADPH
oxidase (Condino-Neto, Newburger, 1998; Volkman et al., 1984) e provêem um
modelo útil para a avaliação destas desordens moleculares.
Estas observações levaram-nos a pesquisar no modelo de células B EBV se
os defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ poderiam influenciar o sistema NADPH oxidase
com respeito à expressão genética de outros componentes deste sistema, além do
CYBB que já havia sido avaliado no trabalho de Prando (2008). Em minha
dissertação

de

mestrado

(Aragão-Filho,

2009),

utilizando

células

B

EBV

provenientes dos mesmos pacientes com defeitos para a subunidade 1 ou 2 do
receptor do IFN-γ que haviam sido avaliados no trabalho de Prando (2008),
constatamos que a integridade destas subunidades era necessária para a expressão
dos genes NCF1 e NCF2 e consequente ativação do sistema NADPH oxidase
humano neste modelo experimental.
O presente trabalho de doutorado teve como objetivo avançar o conhecimento
obtido em nossos estudos anteriores (Aragão-Filho, 2009; Prando, 2008). Para
tanto, buscamos primeiramente avaliar a expressão dos genes CYBB, CYBA, NCF1
e NCF2 da NADPH oxidase e a atividade funcional deste sistema, através da
avaliação do “burst” oxidativo, em novas linhagens de células B EBV provenientes
de novos pacientes possuidores de defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ (Tabela 2).
Por meio do ensaio de DHR, verificamos que a funcionalidade da NADPH
oxidase esteve comprometida em todas as linhagens de células B EBV provenientes
de pacientes com defeitos no eixo IL-12/23-IFN-γ analisadas. Através da técnica de
real-time PCR para a avaliação da expressão dos genes CYBB, CYBA, NCF1 e
NCF2, também constatamos que pelo menos um destes genes apresentou
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expressão reduzida, estimulada ou não por IFN-γ, em todas as células B EBV de
pacientes com defeitos no eixo estudadas.
Estes resultados corroboram os obtidos anteriormente (Aragão-Filho, 2009;
Prando, 2008) e ampliam nosso conhecimento ao sugerir que os defeitos no eixo IL12/23-IFN-γ comprometem a expressão de determinados componentes do sistema
NADPH oxidase de forma única em cada paciente, ou seja, por exemplo, mesmo
que dois pacientes possuam mutações que levem a um defeito completo do receptor
1 do IFN-γ, os resultados de expressão dos componentes da NADPH oxidase podem
variar entre estes pacientes. Talvez esta variação esteja ligada ao nosso modelo
experimental de células B EBV, uma vez que células linfocíticas não são tão
especializadas quanto células mielomonocíticas no que diz respeito à funcionalidade
do sistema NADPH oxidase.
Outro

dado

importante

observado

na

avaliação

da

expressão

dos

componentes da NADPH oxidase no modelo de células B EBV foi o aumento da
expressão espontânea e/ou estimulada por IFN-γ de alguns dos genes avaliados em
determinadas linhagens. Por exemplo, nas células B EBV do paciente 5 (defeito
completo para STAT1) ocorreu aumento da expressão do gene NCF1 tanto
espontânea quanto estimulada por IFN-γ e este aumento foi superior ao encontrado
nas células B EBV dos controles saudáveis. Este dado é semelhante ao encontrado
em nossos trabalhos anteriores (Aragão-Filho, 2009; Luengo-Blanco et al., 2008)
quando comparamos os resultados de expressão espontânea dos genes CYBB,
CYBA, NCF1 e NCF2 obtidos em linhagens de células B EBV deficientes para cada
um destes genes aos resultados destas expressões gênicas em linhagens B EBV de
paciente com defeito no NEMO ou de paciente com defeito no IκB. Por exemplo, a
linhagem defeituosa para a expressão do gene CYBB possuiu expressão do gene
CYBA muito superior à encontrada nos controles saudáveis. Outro exemplo deste
fato encontra-se na expressão aumentada de NCF2 na linhagem celular B EBV
EDA-ID, devido à mutação NEMO/IKKγ (“inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase
subunit gamma”) X420W, bem como nas linhagens de células B EBV provenientes
de pacientes com defeito na expressão do gene CYBA ou do NCF1 (Aragão-Filho,
2009; Luengo-Blanco et al., 2008).
Com respeito a este último fenômeno, em minha dissertação de mestrado
(Aragão-Filho, 2009) propus a hipótese da possível existência de um mecanismo de
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tentativa de compensação da expressão gênica defeituosa de um determinado
componente da NADPH oxidase pelo aumento da expressão gênica de outro
determinado componente deste sistema.
Para avaliar se defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ poderiam causar mudanças na
expressão dos componentes do sistema NADPH oxidase em células de origem
mielomonocítica, desenvolvemos o modelo experimental de células U937 com
expressão reduzida da subunidade 1 (U937 shRNA IFNGR1) ou 2 (U937 shRNA
IFNGR2) do receptor do IFN-γ e procedemos à realização de ensaios de real-time
PCR para os genes CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2 nestas células.
Vimos que a expressão do gene CYBB esteve comprometida tanto nas U937
shRNA IFNGR1 quanto nas U937 shRNA IFNGR2, sob o estímulo ou não do IFN-γ,
e que houve falha no aumento da expressão dos genes CYBA, NCF1 e NCF2 em
U937 shRNA IFNGR2 quando estas foram estimuladas com IFN-γ.
Desta forma, também no modelo mielomonocítico estudado observamos a
influência dos defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ na expressão de genes componentes
do sistema NADPH oxidase. Esta influência ocorreu de forma diferente daquela
encontrada no modelo de células B EBV, predominando a integridade da
subunidade IFNGR2 como a mais importante para a expressão normal dos genes da
NADPH oxidase em detrimento da integridade da IFNGR1. Estas disparidades
encontradas entre células B EBV e U937 podem decorrer das origens celulares
distintas destes modelos experimentais, ou mesmo da diferença de eficiência de
silenciamento genético obtido sobre a subunidade 1 ou 2 do receptor do IFN-γ nas
células U937 transfectadas.
Observado o resultado acima, aprofundamos o nosso estudo sobre o modelo
mielomonocítico avaliando a ativação do STAT1 por meio de citometria de fluxo
(Figura 13). No modelo de células U937 indiferenciadas, vimos que a ativação do
STAT1 é menor nas células U937 shRNA IFNGR1 e IFNGR2, e que essa diminuição
em sua ativação é maior em células U937 shRNA IFNGR2. O resultado nos leva a
concluir que um defeito na cadeia de transdução de sinal, representada pela
IFNGR2, leva a maior comprometimento da ativação do STAT1 neste modelo
experimental. Tal dado corrobora aquele obtido sobre a expressão dos componentes
da NADPH oxidase, onde a integridade da subunidade IFNGR2 foi mais marcante
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sobre a expressão dos componentes deste sistema, colocando o STAT1 como fator
importante nessa expressão.
Apesar das células U937 diferenciadas não terem apresentado os mesmos
resultados que as indiferenciadas sobre a ativação do STAT1, elas apresentaram
uma tendência nessa direção. A ausência de resultado mais robusto nas células
diferenciadas pode ter sido ocasionada pelo teste da ativação do STAT1
imediatamente após o período de diferenciação celular, sem haver tempo para que
estas células retornassem a um estado basal de fosforilação do STAT1,
impossibilitando sua avaliação com maior precisão. A fosforilação do STAT1 ocorre
rapidamente após a exposição ao IFN-γ, sendo máxima após 5 a 10 minutos,
permanecendo constante até 15 minutos, passando a decair depois de 30 a 60
minutos, após o estímulo do IFN-γ em monócitos (Fleisher et al., 1999). O estímulo
de diferenciação conferido pelo IFN-γ e TNF-α durante 48 horas por nós empregado
para diferenciação celular pode ter causado a exaustão do processo de fosforilação
e decaimento da fosforilação do STAT1. Assim como ocorrido com relação à
ativação do STAT1, não observamos aumento da atividade da NADPH oxidase nas
células U937 diferenciadas com IFN-γ e TNF-α por 48 horas (Figura 13B).
A redução da expressão da subunidade IFNGR1 ou IFNGR2 (ou o processo
de transfecção) não alterou a função fagocítica das células U937, uma vez que
todas as linhagens diferenciadas com IFN-γ e TNF-α por 48 horas foram capazes de
fagocitar eficientemente partículas inativadas do fungo P. brasiliensis (Figura 13A).
Além disso, este resultado comprova a eficácia do nosso protocolo de diferenciação
celular baseado no estímulo conjunto do IFN-γ e TNF-α por 48 horas, uma vez que
somente células U937 diferenciadas possuem maior habilidade fagocítica (LuengoBlanco et al., 2008).
Outra observação importante que corrobora os nossos resultados iniciais é a
diminuição da ativação da NADPH oxidase em células indiferenciadas U937 shRNA
IFNGR2 (Figura 13B). Como dito acima, foi nesta linhagem que encontramos o
maior comprometimento da expressão dos genes CYBB, CYBA, NCF1 e NCF2, e
menor ativação do STAT1.
Para testar a hipótese de que a não ocorrência de resultado mais robusto com
respeito à ativação do STAT1 e à ativação da NADPH oxidase nas células U937
diferenciadas pelo estímulo de diferenciação conferido pelo IFN-γ e TNF-α durante
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48 horas poderia ter sido ocasionada devido ao teste destas ativações ter sido
realizado imediatamente após o período de diferenciação celular, sem que houvesse
tempo suficiente para que as células retornassem a um estado basal de ativação,
impossibilitando uma melhor avaliação, repetimos nossa avaliação da ativação do
STAT1 e da NADPH oxidase em nosso modelo de células U937, adicionando o
intervalo de 24 horas de repouso celular (cultivo celular em ausência do estímulo de
diferenciação) entre o término do período de diferenciação celular e o início dos
respectivos testes de ativação. Neste teste, substituímos a diferenciação por meio
do uso do IFN-γ e TNF-α por 48 horas pela diferenciação por um agonista
inespecífico, o PMA, o qual poderia nos fornecer resultados independentes dos das
subunidades IFNGR1 ou IFNGR2 do receptor do IFN-γ, objetos de estudo do
presente trabalho.
Nossos resultados mostram que não houve grande modificação do estado de
ativação do STAT1 nas linhagens de células U937 selvagens ou controle de
transfecção diferenciadas conforme o novo protocolo de diferenciação (Figura 12),
resultado semelhante aquele obtido quando utilizamos o protocolo de diferenciação
IFN-γ e TNF-α por 48 horas. Podemos observar que o método de diferenciação
celular utilizado anteriormente foi capaz de fornecer melhor demonstração da
ativação do STAT1 por meio do estímulo do IFN-γ em nosso modelo de células
U937. Talvez este resultado decorra de uma maior ativação de proteínas
responsáveis pela inibição da via JAK-STAT, tais como as da família SOCS
(“suppressor of cytokine signaling”) e fosfatases (Krebs, Hilton, 2001; Levy, Darnell,
2002; Stark, Darnell, 2012), quando do estímulo de diferenciação celular conferido
pelo PMA, comparado ao estímulo de diferenciação empregado anteriormente.
Também vimos que o novo método de diferenciação celular empregado não
nos possibilitou um melhor exame das diferenças entre as linhagens de células
U937 diferenciadas com relação ao “burst” oxidativo, avaliado pelo método de DHR,
do que aquele já obtido utilizando o método de diferenciação anterior (Figura 14B).
Entretanto, vimos que a diferenciação celular induzida pelo PMA foi capaz de
aumentar significativamente a MFI das linhagens de células U937 com respeito a
expressão do flavocitocromo b558 tanto na presença quanto na ausência do estímulo
“overnight” do IFN-γ (Figura 15A).
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Nosso método de avaliação do flavocitocromo b558 por citometria de fluxo
mostrou que sua expressão está reduzida nas células U937 shRNA IFNGR2,
diferenciadas ou não pelo estímulo do PMA, mostrada pela redução da MFI nestas
células, sob o estímulo “overnight” do IFN-γ (Figura 15A). Isso corrobora os nossos
resultados anteriores onde encontramos redução da expressão dos genes CYBB e
CYBA (codificadores das subunidades gp91-phox e p22-phox da NADPH oxidase,
respectivamente) e redução do burst oxidativo na mesma linhagem celular. Estes
resultados, juntos com a constatação da menor ativação do STAT1 na linhagem
U937 shRNA IFNGR2 em células indiferenciadas, reforçam nossa hipótese de
influência dos defeitos do eixo IL-12/23-IFN-γ sobre a NADPH oxidase em células
mielomonocíticas.
A atividade fagocítica esteve preservada nas linhagens diferenciadas ou não
pelo novo método de diferenciação celular empregado (Figura 14A), porém esta
diferenciação celular não resultou em aumento da capacidade fagocítica das
linhagens de células U937 como o que pudemos observar quando da diferenciação
com IFN-γ e TNF-α, mostrando que o método anterior de diferenciação foi mais
efetivo sobre o aumento da capacidade fagocítica das linhagens analisadas. Este
resultado também pode ter sido influenciado pelo teste de fagocitose ter sido
realizado após um período de cultivo celular na ausência do estímulo de
diferenciação, método que não havia sido empregado anteriormente. Na Figura 14A
também podemos notar que as linhagens de células U937 indiferenciadas possuem
capacidade fagocítica. Uma vez que é esperado que se encontre maior atividade da
NADPH oxidase e maior capacidade de ativação do STAT1 em células
mielomonocíticas com certo grau de diferenciação, a constatação de que o nosso
modelo de células U937 indiferenciadas possui capacidade fagocítica ajuda-nos a
explicar e a validar os nossos resultados obtidos sobre a ativação do STAT1 e da
NADPH oxidase neste modelo.
O IFN-γ é capaz de aumentar a expressão do CD54 (Vey et al., 1992),
molécula envolvida na adesão a células endoteliais e migração celular (Shang,
Issekutz, 1998), e que também desempenha função de molécula co-estimulatória em
células apresentadoras de antígenos na ativação de células T CD4+ e T CD8+ (van
de Stolpe, van der Saag, 1996). van de Wetering et al. (2011) buscando determinar
se o IFN-α poderia compensar, pelo menos parcialmente, a ausência de sinalização

81

mediada por IFN-γ em células obtidas de um paciente com deficiência da
subunidade IFNGR1, verificou que as células deste paciente não foram capazes de
aumentar a expressão das moléculas CD54 e CD64 (receptor de alta afinidade para
a IgG, ou FcγRI) sob o estímulo do IFN-γ, contrariamente ao observado no controle
saudável. Observando estes dados da literatura, avaliamos se a expressão do CD54
estava ou não preservada em nosso modelo de células mielomonocíticas. Como
mostrado na Figura 15B, a expressão da ICAM-1 foi menor nas células U937 shRNA
IFNGR1 e U937 shRNA IFNGR2, diferenciadas ou não pelo estímulo do PMA, como
mostrado pela redução da MFI nestas células, sob o estímulo do IFN-γ. Esta redução
foi mais acentuada na linhagem U937 shRNA IFNGR1. Estes resultados contribuem
para validar nosso modelo de células mielomonocíticas deficientes para a IFNGR1, e
mostram o dado inédito de que a expressão reduzida da subunidade IFNGR2
também determina a menor expressão do CD54.
Nossas análises computacionais revelaram possíveis sítios de ligação para o
STAT1 em região “upstream” e intergênica a todos os genes da NADPH estudados,
conservados entre o genoma humano e o de várias outras espécies animais
(Figuras 20, 21, 22 e 23). É sabido que em células U937, a cooperação entre o
STAT1 e IRF-1 é necessária para a expressão do CYBB (Kumatori et al., 2002).
Estes autores encontraram na região promotora do gene CYBB evidência de ligação
do STAT1 em um sítio GAS (“IFN-gamma-activated sites”) localizado à -100 pares
de base do início da região de início de transcrição deste gene. Por meio de nossas
análises computacionais, encontramos 4 possíveis sítios de ligação para o STAT1
em região “upstream” e intergênica ao CYBB conservados entre o genoma humano
e o de outras espécies animais. Alguns destes sítios de ligação putativos encontramse distantes da região de início de transcrição deste gene e podem representar
“enhancers” (regiões curtas do DNA onde fatores de transcrição podem ligar-se e
promover a transcrição de genes localizados a grande distância genética) que
podem participar da transcrição do CYBB (Figura 20). A ocorrência de possível sítio
de ligação para o STAT1 em região “upstream” e intergênica ao gene NCF1 está de
acordo com o aumento da expressão deste gene em modelo murino encontrado por
Marchi et al. (2014). Também é possível que o STAT1 promova a expressão do
CYBA e do NCF2, ao ligar-se a um dos possíveis sítios de ligação encontrados em
região “upstream” e intergênica a estes genes (Figuras 21 e 23, respectivamente).
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Os resultados obtidos por meio destas análises computacionais estão de acordo
com os dados de expressão gênica e ativação deste complexo observados nos
modelos celulares utilizados neste trabalho.
Uma vez obtidos os dados apresentados nos parágrafos anteriores, realizei 2
estágios de pesquisa no exterior no laboratório dos professores Jean-Laurent
Casanova e Laurent Abel (Laboratoire de Génétique Humaine des Maladies
Infectieuses, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, U980, Paris,
França, sob supervisão da Dra. Jacinta Bustamante) com o objetivo de avaliar a
ativação da NADPH oxidase em novas linhagens de células B EBV, e em novos
tipos celulares (MoDC e MDM) provenientes de pacientes com defeito completo para
a subunidade IFNGR1 ou IFNGR2 (Tabela 3).
Os resultados de liberação de ânion superóxido (Figura 2) mostraram redução
da atividade da NADPH oxidase em linhagens de células B EBV de pacientes
cIFNGR1 e a produção de peróxido de hidrogênio estimulada por PMA encontrou-se
marcadamente diminuída tanto nos pacientes cIFNGR1 quanto nos cIFNGR2
(Figura 3) neste modelo experimental. Com respeito à produção de peróxido de
hidrogênio por MoDC e MDM provenientes destes pacientes, somente as MDM
apresentaram um decréscimo da produção de peróxido de hidrogênio depois dos
estímulos empregados, em comparação ao grupo controle (Figura 17).
Estes últimos resultados reafirmam aqueles encontrados anteriormente à
realização dos estágios de pesquisa no exterior e nos mostram que a atividade da
NADPH oxidase pode estar diminuída em células de origem mielomonocítica de
pacientes com defeito completo para os genes IFNGR1 ou IFNGR2.
Durante os estágios, também padronizamos um protocolo de avaliação da
expressão do CYBB em MDM. Uma vez que grande parte do material proveniente
dos

pacientes

cIFNGR1

ou

cIFNGR2

está

atualmente

criopreservado,

a

padronização do protocolo foi feita tanto para MDM obtidos a partir de células
frescas quando de células previamente criopreservadas. Nesta padronização vimos
que a expressão do CYBB é sensível ao estímulo do IFN-γ nas doses e tempos de
exposição empregados (Figuras 18 e 19) a este modelo celular experimental.
Os resultados do presente trabalho de doutorado corroboram e expandem a
descoberta de que mutações no gene CYBB estão associadas à MSMD, a qual
demonstra o papel do “burst” oxidativo como um mecanismo crucial contra
micobactérias em macrófagos humanos (Bustamante et al., 2011). Nossos dados
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também corroboram outro recente trabalho do nosso grupo de pesquisa (Moreira et
al., 2012) onde relatamos que o BCG vivo tem a capacidade de inibir a ativação da
NADPH oxidase em nível de expressão gênica através da diminuição da expressão
do gene CYBB, o que coloca em evidência um importante papel do sistema NADPH
na susceptibilidade a micobactérias observada em pacientes com defeitos no eixo
IL-12/23-IFN-γ.
A classificação atual das imunodeficiências primárias (Al-Herz et al., 2011) já
traz a identificação do envolvimento do gene CYBB na MSMD, porém ainda não há
na literatura científica resultados que liguem diretamente os defeitos do eixo IL12/23-IFN-γ, portanto a MSMD, à atividade da NADPH oxidase. O nosso trabalho
lança luz sobre este ponto importante, com resultados que podem contribuir
significativamente para um maior entendimento da etiologia da MSMD.
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7 CONCLUSÃO
Há comprometimento da ativação da NADPH oxidase nos modelos celulares
experimentais estudados, fornecendo indícios da influência direta dos defeitos do
eixo IL-12/23-IFN-γ sobre a atividade da NADPH oxidase, o que contribui para um
melhor entendimento da imunopatologia da MSMD.
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