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RESUMO 

 

Pinichi, P. Sequenciamento completo do exoma para a investigação das bases 

genéticas de imunodeficiências primárias com suscetibilidade genética a 

micobacterioses: avaliação de uma família [dissertação]. Faculdade de 

Medicina, Universidade São Paulo; 2019. 

INTRODUÇÃO: Os erros inatos da imunidade compreendem o conjunto de 

distúrbios de resposta imunológica de origem genética. Os primeiros erros 

descritos apresentavam como principal característica a ampla suscetibilidade a 

agentes patogênicos, acometendo a imunidade inata – sistema complemento e 

fagócitos, e a imunidade adaptativa – linfócitos T e B. A pesquisa sobre os 

processos biológicos cresceu significativamente nas últimas décadas, 

permitindo a detecção de distúrbios mais sutis que os métodos anteriores, 

detectando os erros associados à suscetibilidade a agentes patogênicos 

específicos, como as micobactérias, os herpes vírus, os papiloma vírus etc. 

decorrentes do acometimento de mecanismos específicos da imunidade. 

Atualmente são conhecidas mais de 300 doenças, com sobreposição 

significativa de fenótipos clínicos entre distúrbios causados por mecanismos 

diferentes, muitas vezes exigindo tratamentos diversos que devem ser 

indicados especificamente para determinados distúrbios genéticos. Somente no 

contexto de suscetibilidade mendeliana a doenças micobacterianas temos mais 

de uma dúzia de genes com diferentes alterações (perda total e parcial de 

função, ou ganho de função) gerando mais de 20 fenótipos clínicos diversos. O 

sequenciamento de nova geração (múltiplo paralelo), dentre os quais o 

sequenciamento do exoma completo dos indivíduos permitiu conhecer esses 

erros, acelerando significativamente a elucidação dos casos. 

MÉTODOS: Para este estudo foi escolhida uma paciente com caso 

emblemático do ambulatório ADEE-3003 do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cujo quadro clínico foi 

caracterizado por infecção grave associada às micobactérias, após imunização 

com a vacina BCG.  
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Através do sequenciamento do exoma completo desta paciente buscamos 

encontrar mutações em genes associados a sua condição clínica, e, por 

conseguinte o tratamento apropriado a sua condição.  

RESULTADO: A família estudada era composta pelos pais consanguíneos e 

pela criança (propósito), dos quais foram sequenciados seus exomas 

completos e analisados comparativamente em busca da transmissão de 

mutações em genes envolvidos na suscetibilidade a micobacterioses. A 

avaliação imunológica evidenciou redução significativa da expressão da cadeia 

beta-1 do receptor de IL-12/23, confirmada pelo sequenciamento, que 

encontrou a variante alélica c.1593G>A:p.Trp531Ter, que leva a um códon de 

parada prematuro no exon 13 e gera uma forma solúvel.  

CONCLUSÃO: Foi encontrada na paciente a variante alélica 

c.1593G>A:p.Trp531Ter, que leva a um códon de parada prematuro no éxon 

13 e gera uma forma solúvel que não se ancora na membrana citoplasmática 

dos linfócitos T. Isso explica sua condição clínica e sua susceptibilidade a 

micobactérias. Entretanto o nível de cobertura dos éxons nos sequenciamentos 

dos pais não foi suficientemente eficiente em relação à caracterização dos 

familiares, nos limitando a caracterização das variantes encontradas.  

Descritores: Sequenciamento Completo do Exoma; Genética; Imunidade; 

Sistema Imunitário; Mycobacterium bovis; Infecções por Micobactéria não 

Tuberculosa; 

 

  



15 
 

ABSTRACT 

 

Pinichi, P. Whole exome sequencing of for the investigation of the genetic 

bases of primary immunodeficiencies with genetic susceptibility to 

mycobacterioses: evaluation of a family [dissertation]. Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. [Dissertation].  

INTRODUCTION: Inborn errors of immunity comprise a diverse group of 

disorders of the immunological response of genetic origin. The first disorders 

described presented as main characteristic a wide susceptibility to pathogens, 

affecting innate immunity – complement system and phagocytes, and adaptive 

immunity – T and B lymphocytes. Research on biological processes has grown 

significantly in recent decades, allowing the detection of more subtle disorders 

than previous methods, detecting errors associated with susceptibility to specific 

pathogens, such as mycobacteria, herpes virus, papilloma viruses etc. resulting 

from the involvement of specific mechanisms of immunity. Currently more than 

300 diseases are known, with significant overlap of clinical phenotypes between 

disorders caused by different mechanisms, often requiring various treatments 

that should be specifically indicated for certain genetic disorders. Only in the 

context of mendelian susceptibility to mycobacterial diseases we have more 

than a dozen genes with different alterations (total and partial loss of function, 

or gain of function) generating more than 20 diverse clinical phenotypes. The 

next generation sequencing (multiple parallel), among which the whole exome 

sequencing of the individuals allowed to know these errors, significantly 

accelerating the elucidation of the pathophysiology of the diseases. 

METHODS: For this study, a patient with an emblematic case of the ADEE-

3003 outpatient clinic of the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo was chosen for this study, whose clinical features 

were severe infection associated with mycobacteria, after immunization with 

BCG vaccine.  
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By sequencing the whole exome of this patient we seek to find mutations in 

genes associated with their clinical condition, and therefore the appropriate 

treatment of their condition.  

RESULTS: The family studied was composed of consanguineous parents and 

the child (purpose), of whom their whole exomes were sequenced and analyzed 

comparatively in search of the transmission of mutations in genes involved in 

the susceptibility to mycobacterioses. The immunological evaluation showed a 

significant reduction in the expression of the beta-1 chain of the IL-12/23 

receptor, confirmed by sequencing, which found the allelic variant c.1593G>A: 

p.Trp531Ter, which leads to a premature stop codon in exon 13 and generates 

a soluble form.  

CONCLUSION: The allelic variant c.1593G>A: p.Trp531Ter was found in the 

patient, which leads to a premature stop codon in exon 13 and generates a 

soluble form that does not anchor itself in the cytoplasmic membrane of T 

lymphocytes. However, the level of coverage of exons in the sequencing of the 

parents was not sufficiently efficient in relation to the characterization of family 

members, limiting the characterization of the variants found.  

Keywords: Whole Exome Sequencing; Genetics; Immunity; Immunity system; 

Mycobacterium bovis BCG; Non-Tuberculous Mycobacterial Infections; 
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INTRODUÇÃO 

O termo imunidade é derivado de uma palavra latina que significa 

proteção (ABBAS, 2015). O corpo é protegido de agentes infecciosos e dos 

danos que eles causam (JANEWAY, 2014) respondendo coordenadamente e 

coletivamente à entrada dessas substâncias estranhas.  

A resposta imune é uma reação aos componentes de microrganismos, 

bem como macromoléculas, tais como proteínas e polissacarídeos, e pequenos 

agentes químicos que são reconhecidos como estranhos, independentemente 

da consequência fisiológica ou patológica da reação (ABBAS, 2015). 

O sistema imunológico é um conjunto de células, tecidos, órgãos e 

moléculas responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do 

organismo de todos os seres vivos, com a finalidade de manter 

a homeostasia dinâmica do corpo (CANHAS, 2017). 

Para a eficiência dessa proteção este sistema imune deve realizar 

quatro principais tarefas, sendo elas: o reconhecimento imune, as funções 

imunes efetoras, a regulação imune e a memória imune (LEVINSON, 2014). 

Essas tarefas são divididas e complementares classificadas em: imunidade 

inata e adaptativa, cujas ações são colaborativas (Quadro 1). 

A primeira linha de defesa contra os agentes infecciosos é a integridade 

da pele e das membranas mucosas classificadas como barreiras físicas; 

complementares a elas tem as barreiras químicas compostas por agentes 

microbianos (ABBAS, 2015), o epitélio ciliado do trato respiratório, o ácido 

clorídrico do estômago, o peristaltismo do trato digestivo e geniturinário etc. Se 

e/ou quando estes microrganismos invasores penetrarem no organismo, a 

segunda linha de defesa é ativada. 

Os componentes da segunda linha de defesa, a imunidade inata, estão 

previamente formados e totalmente ativos e responsivos, com resposta 

imediata a invasores, contudo, não apresentam habilidades específicas 

http://www.infoescola.com/fisiologia/homeostase/
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(JANEWAY, 2014). Suas funções principais consistem em destruir os 

microrganismos invasores e ativar os processos imunes adaptativos. 

A imunidade inata é a resistência pré-infecção, suficientemente capaz de 

eliminar micróbios e prevenir doenças infecciosas, contudo, não tem em longo 

prazo a mesma eficiência para garantir a sobrevivência do ser humano 

(LEVINSON, 2014).  

O que permite essa resistência inicial são os receptores de 

reconhecimento de padrões que conseguem diferenciar o que é estranho do 

que é próprio, dentre eles estão: os receptores semelhantes ao Toll (TLRs) que 

identificam componentes microbianos, receptores de lectina de ligação à 

manana (MBL) que reconhecem polissacarídeos superficiais de bactérias e 

leveduras, receptores NOD que detectam a parede celular de bactérias e o 

receptor tipo helicase RIG-I que distinguem o ácido nucléico de vírus no 

citoplasma, além da participação da ação de citocinas pró-inflamatórias e das 

defensinas (JANEWAY, 2014). 

Esses mecanismos como um todo faz parte de um grande sistema 

denominado inflamação, que gera aumento de temperatura (febre), 

vasodilatação (que facilita o ingresso de células nos locais afetados), dor 

(importante sinal de alerta) decorrente da ação dos receptores acima citados, 

assim como de outras moléculas de reconhecimento extracelulares, como o 

sistema complemento, a via de cianinas e a cascata de coagulação e fibrinólise 

(CARVALHO, 1998).  

 Essas cascatas acima citadas promovem a ativação de células da 

imunidade inata como os fagócitos polimorfonucleares, que apresentam 

sistemas enzimáticos de destruição altamente eficazes na eliminação de 

agentes extracelulares como as bactérias, fungos e parasitas extracelulares 

(KUMAR, 2011), e os fagócitos mononucleares, que se diferenciam em 

diversos tipos celulares que permeiam todos os órgãos e sistemas do 

organismo, permitindo eliminar agentes patogênicos que tenham escapado da 

destruição exercida pelos polimorfonucleares (GUPTA, 1991).  
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  Os fagócitos mononucleares, que têm um sistema enzimático “digestivo” 

menos eficiente que os polimorfonucleares geram oligopeptídeos de maior 

tamanho que podem ser reconhecidos pelos sistemas da imunidade adaptativa. 

 Assim, além da ação fagocitária essas células têm mais uma função 

primordial, que é a interação e ativação da imunidade adaptativa, através da 

apresentação dos antígenos para os linfócitos T que exercem a função de 

reconhecimento específico dos patógenos intracelulares como os vírus, as 

bactérias, os fungos e parasitas intracelulares, gerando mecanismos 

amplificadores da imunidade inata que aumentam sua eficiência (SEIDER, 

2010).  

Outro tipo de célula muito importante da imunidade inata são as células 

citotóxicas naturais (NK, do inglês natural killers) que eliminam células 

infectadas. 

A imunidade adquirida ou adaptativa constitui a terceira linha de defesa 

e esta ocorre após a interação com o organismo patogênico intracelular 

apresentado por um fagócito mononuclear a um linfócito T, denominada 

imunidade mediada por células; ou por outro lado, agentes patogênicos 

extracelulares que escaparam da imunidade inata sofrem mais um golpe 

quando os anticorpos, produzidos pelos linfócitos B os reconhecem e marcam 

para o reconhecimento pelos fagócitos, que, dessa forma, podem “enxergá-los” 

melhor e efetuar a sua lise (OCHS, 2014).  

É importante ressaltar que a imunidade mediada por anticorpos não 

depende de qualquer alteração do antígeno, que pode ser reconhecido em sua 

configuração natural no sangue e nas secreções, enquanto a imunidade 

mediada por células T depende de apresentação de peptídeos antigênicos 

gerados pela digestão enzimática parcial dos fagócitos mononucleares e 

subsequente ligação a moléculas de histocompatibilidade principal, 

denominado sistema HLA nos humanos, e subsequente apresentação na 

membrana que permite o reconhecimento pelos receptores específicos 

(idiotípico) das células T. Além da destruição dos agentes intracelulares esses 
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mecanismos também são importantes na resposta de rejeição do enxerto que 

ocorre nos transplantes (ROITT, 1998). 

A maior diferença entre a imunidade inata e a adaptativa é a capacidade 

de geração de memória desta última, que permite um reconhecimento mais 

rápido e eficaz em um segundo contato com o mesmo agente ou algum 

aparentado a esse (ROITT, 1998). 

 

Quadro 1. Principais características das imunidades inata (natural) e adaptativa 

(adquirida). 

Características Inata Adaptativa 

Especificidade Não específica Altamente específica 

Efetividade à 
exposição 

Sim- age em poucos 
minutos 

Não-necessários vários 
dias 

Aumento da eficiência 
após exposição 

Não  Sim 

Diversidade Limitada; células 
germinativas codificadas 

Muito grande; 
receptores são 
produzidos por 

recombinação somática 
de segmentos de genes 

Memória Não Sim- Longa duração 

Não reatividade ao 
próprio 

Sim Sim 

Componentes   

Células e barreiras 
químicas 

Pele, epitélio mucoso, 
moléculas 

antimicrobianas 

Linfócitos nos epitélios, 
anticorpos secretados 
na superfície epitelial 

Proteínas sanguíneas Complemento e outros Anticorpos 

Células  Fagócitos (macrófagos, 
neutrófilos), células NK, 
células linfóides inatas 

Linfócitos 

 

 

IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS- DEFINIÇÃO E EXPRESSÃO CLÍNICA 

Imunodeficiências são consideradas falhas do sistema imune em 

proteger o organismo contra doenças. A imunodeficiência primária é causada 

por defeitos inatos no sistema imune, podendo ocorrer durante o 
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desenvolvimento celular ou por herança genética. Esses defeitos encontram-se 

presentes desde o nascimento, contudo sua manifestação pode ocorrer numa 

fase mais tardia da vida (GHAFFAR, 2018). 

A integridade do sistema imunológico é essencial na defesa contra os 

agentes infecciosos e seus produtos tóxicos garantindo deste modo, a 

sobrevivência e o equilíbrio do organismo. Os defeitos dos componentes 

constituintes deste sistema podem desencadear distúrbios graves e muitas 

vezes letais, causando o comprometimento da qualidade de vida (ABBAS, 

2011).  

As imunodeficiências primárias (PIDs) são doenças clinicamente 

heterogêneas do sistema imune e seus defeitos decorrem de erros inatos em 

genes imunologicamente relevantes (SHIELDS, 2019).  

Estes defeitos podem ocorrer nos mecanismos específicos ou não 

específicos, sendo sua classificação com base no local da lesão, nas vias do 

desenvolvimento ou de diferenciação do sistema imune (Figura 1), tornando os 

indivíduos com imunodeficiências susceptíveis a uma variedade de infecções e 

a falta de parcial ou total de resposta imunológica (GHAFFAR, 2018). 
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FIGURA 1: Associações da imunidade inata nos processos de resposta à 

invasão de patógenos  

 

Inicialmente, os PIDs estavam associados exclusivamente às infecções 

recorrentes, contudo, a complexidade das redes celulares e de sinalização se 

expandiu evidenciando as mutações nos genes envolvidos na PID e em sua 

extensão que se encontra além da suscetibilidade à infecção por bactérias, 

vírus e organismos oportunistas.  

Os fenótipos que mais são comuns incluem autoimunidade 

multiorgânica, malignidades e ação autoinflamatória, sendo que estas podem 

ocorrer de forma combinada, além disso, as diferentes mutações no mesmo 

gene podem levar a diferentes apresentações PID, podendo se expressar 

através do ganho ou perda de função no nível das proteínas (SHIELDS, 2017). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/autoimmunity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/periodic-fever-syndrome
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Com a aplicação das técnicas de sequenciamento de nova geração 

(NGS) houve uma revolução na imunologia clínica ao permitir a caracterização 

genética do sistema imunológico em indivíduos saudáveis e em pacientes com 

defeitos significativos (Figura 2).  

Segundo o documento do consenso das Sociedades de Imunologia 

Internacional de 2017, foram descritas e agrupadas até o momento 330 

imunodeficiências primárias monogênicas distintas em 320 genes diferentes 

(BOUSFIHA, 2018). 

 

Figura 2 Dados do ESID em 2014 (último ano disponível; n=19.355) 

classificados de acordo com o tipo de distúrbio imunológico apresentado pelos 

pacientes.  

 

Esse número é ainda maior quando se leva em consideração as várias 

síndromes geneticamente determinadas nas quais uma fração de indivíduos 

tem um grau de comprometimento imune ou susceptibilidade a infecção 

(CUNNINGHAM-RUNDLES, 2004). 
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  Esta susceptibilidade pode resultar na interrupção de uma ampla gama 

de funções bioquímicas, incluindo fatores de transcrição, citocinas e seus 

receptores, mediadores de superfície celular e de sinalização citoplasmática, 

reguladores do ciclo celular, enzimas modificadoras de DNA, chaperonas 

intracelulares e proteínas de transporte e uma variedade de outras enzimas 

especializadas funções (CUNNINGHAM-RUNDLES, 1999). 

Alguns indivíduos que expressam formas suaves ou variantes de 

imunodeficiência têm uma reversão de uma mutação deletéria. Esses 

pacientes são considerados mosaicos, por possuírem células mutantes 

anormais e outra população de células com função normal ou quase normal 

surgindo de um precursor que efetuou o reparo do defeito, quer de uma 

segunda mutação "corretiva", ou possivelmente de conversão de genes 

(CONLEY, 2005).  

A susceptibilidade à infecção e outras características clínicas de uma 

determinada imunodeficiência resultam da ausência ou função alterada de um 

ou mais produtos de genes. Mutações em genes que codificam componentes 

distintos de enzimas multiméricas também podem resultar em fenótipos de 

doenças semelhantes e estas infecções recorrentes, ou infecção com um 

organismo oportunista, são as associações mais comumente reconhecidas 

com PID devido à falta de resposta imune (YARMOHAMMADI, 2006).  

Esses sinais podem ser observados em pacientes com infecções 

crônicas, cuja atopia é aumentada em pacientes imunodeficientes em geral 

podendo ser vistos através do exame físico (Quadro 2) (de VRIES, 2006). 

O diagnóstico de PID frequentemente se baseia na identificação de 

características críticas do laboratório de diagnóstico (LONG, 2005). Os 

achados físicos e as características históricas que são frequentemente úteis 

para orientar a avaliação adequada do paciente (STIEHM, 1986) 

Contudo, apenas 10% destes pacientes são diagnosticados de forma 

correta, sejam por falta de achados clínicos ou falta de formação dos 

profissionais. 
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Quadro 2: Sinais de alerta para caracterização das PIDs (Adaptada BRAGID). 

Sinais de 

alerta 
Sintomas 

1 Duas ou mais otites durante o ano 

2 Duas ou mais sinusites durante o ano, na ausência de alergia 

3 Uma pneumonia por ano por mais de um ano 

4 Diarreia crônica com perda de peso 

5 Infecções virais de repetição (herpes, resfriados, verrugas e condilomas) 

6 Uso de antibióticos intravenoso de repetição para tratar infecções 

7 Abscessos profundos de repetição na pele ou nos órgãos internos 

8 Monilíase persistente ou doenças fúngicas na pele ou qualquer lugar 

9 Infecção por Micobactéria tuberculosis ou atípica 

10 Histórico familiar de imunodeficiências 

 

Independentemente do defeito genético, a apresentação clínica é 

semelhante: infecções invasivas bacterianas, virais e oportunistas, falta de 

resposta a vacinas vivas, enteropatia crônica e falta de desenvolvimento nos 

primeiros meses de vida (KIENZLER, 2017). 

A suspeita de PID é imediatamente encaminhada ao especialista em 

imunologia clínica. A investigação e o diagnóstico precoce são essenciais para 

permitir intervenções iniciais de suporte (antimicrobianos profiláticos, 

prevenção de vacinas vivas, reposição de imunoglobulina) garantindo a 

qualidade de vida dos pacientes (SHIELDS, 2017). 

 

DEFEITOS GENÉTICOS NAS PIDS 

No começo do século XX, Archibald Garrod observou que diversas 

doenças pareciam decorrer de defeitos metabólicos, levando ao 

desenvolvimento do termo "erros inatos de metabolismo", cujo princípio era que 

as doenças genéticas poderiam decorrer da ausência ou do funcionamento 
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incorreto das enzimas que realizam as ações mais importantes do metabolismo 

(Quadro 3).  

Em 1953, Watson e Crick propuseram o modelo clássico do DNA, que 

ofereceu esclarecimentos em relação à capacidade de autoduplicação do 

material hereditário. Então uma maneira de descrição de gene pode 

compreendê-lo como um trecho do DNA capaz de transcrever um RNA com 

função e este ser traduzido em uma proteína que pode ter como ação: executar 

funções, tradução ou regulação da atividade celular (KORF, 2008).  

Falamos atualmente na ordem de 19 mil genes responsáveis pelo 

funcionamento do organismo. 

Consideramos a transmissão da informação genética de geração em 

geração perfeita devido aos mecanismos de reparo do DNA, contudo no meio 

da duplicação ocorrem erros ou modificações desta informação, o qual 

denominou mutações (NUSSBAUM, 2008).  

A mutação é considerada qualquer alteração que se propague no DNA 

nos descendentes, sendo elas de poucos genes classificadas como "mutações 

gênicas" (Quadro 3) enquanto os rearranjos maiores acarretam em aberrações 

cromossômicas (OTTO, 2013). 

A raridade é explicada pelo fato de que qualquer característica genética 

só pode ser difundida na população por meio de novas mutações, o que pode 

ocorrer de forma espontânea com frequência baixa ou por meio de portadores 

do gene mutado, que transmite para os descendentes (Figura 3).  

Em alguns casos de patogenicidade a reprodução dos indivíduos é 

afetada interferindo diretamente na propagação da doença, aplicando assim a 

regra da seleção natural, cujo gene dominante sobressai do recessivo (OTTO, 

2013).  
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FIGURA 3: Herança mendeliana- transmissão dos genes a descendência. 

 

A susceptibilidade mendeliana à doença micobacteriana (MSMD) 

confere uma sensibilidade profunda a micobactérias não tuberculosas (NTM) 

fracas e virulentas e é resultado de defeitos genéticos em genes de citocinas 

de células tipo T (Th1), T helper (IFN-γ, interleucina (IL) -12, IL-23). 

Comumente as infecções micobacterianas são controladas por interações 

complexas entre fagócitos e linfócitos (CHAPMAN, 2012).  

Os defeitos também podem surgir ao nível dos receptores de citocinas 

(por exemplo, receptores 1 e 2 de IFN-γ, subunidade comum de p40 do 

receptor de IL-12 e IL-23, cadeia de receptor de IL-12 ou em suas moléculas de 

sinalização (OCHS, 2013). 
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Quadro 3: Classificação das imunodeficiências primárias segundo a IUIS 2017 

(Adaptado). 

Categorias de imunodeficiências de acordo com os ramos afetados da resposta 

imunológica 

1. Imunodeficiências afetando a imunidade celular e humoral 

2. Imunodeficiências combinadas associadas a achados sindrômicos 

3. Deficiências predominantemente de anticorpos 

4. Doenças com desrregulação imunológica 

5. Defeitos congênitos de fagócitos  

6. Defeitos da imunidade intrínseca ou inata 

7. Doenças autoinflamatórias 

8. Deficiências de complemento 

9. Fenocópias de imunodeficiências primárias 

 

Estes defeitos agrupam pacientes com susceptibilidade a micobactérias 

e outras doenças infecciosas, resultando em reações por BCG e infecções por 

micobactérias atípicas. Na maioria dos casos a herança é autossômica 

dominante ou recessiva e é descrita pelo defeito completo de IFNGR1 e o 

defeito parcial ou completo de STAT1, já nos casos de defeitos completos ou 

parciais de IL12/IL23β1, a herança é autossômica recessiva, sendo oito genes 

descritos (GRUMACH, 2016). 

 

BCG E OUTRAS DOENÇAS MICOBACTERIANAS NÃO TUBERCULÍNICAS 

Mycobacterium spp. é o grupo de bacilos responsáveis pela grande 

quantidade de doenças globais e sua virulência está associada ao gênero. Sua 

forma não tuberculosa clinicamente vem sendo considerada a mais oportunista, 

por estar envolvida no desenvolvimento das doenças estruturais ou nas de 

imunodeficiência (DUNCAN, 2014). 

A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma gama de 

micobactérias incluindo Mycobacterium tuberculosis (FURLOW, 2010) e devido 
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à sua resistência as drogas em sua forma ativa ou não tuberculínica 

apresentam potenciais condições de predisposição a infecções (YEM, 2011). 

As outras micobacterioses são genericamente denominadas de 

micobactérias não tuberculosas (MNT) devido associação a sua baixa 

virulência (YEM, et.al., 2011). 

A vacinação pelo M. bovis atenuado (bacilo Calmette-Guérin - BCG) é 

realizada logo após o nascimento para prevenir as infecções pelo M. 

tuberculosis (REZAI, et. al., 2008).  

A Organização Mundial de Saúde (WHO) recomenda a vacinação em 

recém-nascidos com BCG em locais de alto risco de contaminação, 

principalmente em casos onde a disseminação de TB é alta ou há a presença 

do bacilo em regiões vizinhas, evitando o desenvolvimento de outras formas de 

TB. 

A vacinação por BCG é extremamente segura a pacientes 

imunocompetentes, pois, algumas infecções potencialmente letais podem 

ocorrer quando um comprometimento imunológico torna o organismo 

vulnerável (BOISSON-DUPUIS, et.al., 2011) ao desenvolvimento de doenças 

micobacterianas, causando um efeito adverso à vacinação.  

As manifestações pós-vacinais relacionadas às imunodeficiências 

primárias demoram um pouco para serem detectadas, devido ao 

comprometimento da resposta imunológica, levando ao desenvolvimento da 

doença local (BCGite) ou da forma disseminada (BCGose) (SANTOS, et.al., 

2010).  

A formação de infiltrados e lesões ulcerativas na região da vacinação, 

em regiões de nodos linfáticos, lesões sistêmicas papulares, lesões ósseas, 

entre outras, são manifestações clínicas que podem ocorrer pós vacinação 

(BUCLEY, et.al., 1997). 

Os erros inatos de imunidade que são mais suscetíveis às doenças 

micobacterianas graves após a vacinação incluem as imunodeficiências 

combinadas graves (IDCGs), a doença granulomatosa crônica (DGC) e a 
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suscetibilidade mendeliana a doença micobacteriana (SMDM) 

(REICHENBACH, et.al., 2001). 

A suscetibilidade mendeliana a doenças micobacterianas (SMDM) 

descreve um grupo de imunodeficiências primárias altamente sensíveis às 

espécies menos virulentas das micobactérias (GRANT, et.al., 2011).  

Este estado é independente de regionalismo e das etnias, apresentando 

a doença em sua forma disseminada é causada pós a imunização da BCG. As 

variações encontradas nas manifestações clínicas estão relacionadas à 

existência de diversos genes mutados (FILIPE-SANTOS, et.al., 2006). 

A defesa natural às micobactérias (BCG e MNT) depende da produção 

de IL12/23 nos monócitos (macrófagos e células dendríticas) que levam os 

linfócitos T e/ou células naturais killers (NK) a produzir IFNγ que vai ativar os 

macrófagos tornando-os mais eficientes na lise das micobactérias (FILIPE-

SANTOS, et.al., 2006).  

Além disso, as moléculas relacionadas à transdução do sinal dessas 

citocinas regulam os genes específicos para a eficiente eliminação das 

micobactérias (Figura 4).  

Outras infecções severas também são reportadas devido a este defeito, 

além de outras causadas por bactérias intra macrofágicas como a salmonelose, 

listeriose, nocardiose, actinomicose (ROESLER, et.al., 1999), fungos como a 

candidíase, histoplasmose, paracoccioidomicose, coccidiodomicose, 

criptococose (VINH, et.al., 2009) e os parasitas como a leishmaniose, 

toxoplasmose (SOLOGUREN, et.al., 2011).  

Algumas infecções virais também foram descritas, incluindo o 

citomegalovírus (CMV), o vírus herpes humano 8 (HHV8), o vírus da para-

influenza tipo 3 (PRV-3), o vírus sincicial respiratório (VSR) e o vírus da 

varicela zoster (VZV) (SOESLER, et.al., 2011).  

Técnicas genéticas e moleculares que vêm sendo incorporadas à prática 

médica, possibilitando a identificação dos fatores responsáveis pelo 

desenvolvimento da doença (GRANT, et.al., 2011).  
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Atualmente no mercado há disponível uma grande variedade de 

tecnologias aplicadas para a identificação destas mutações, tendo em 

destaque as técnicas com análises automatizadas que apresentam maior 

confiabilidade e rapidez na geração dos dados. 

 

 

 

A evolução do diagnóstico clínico destas doenças vem sendo elucidada   

 

HERANÇA MENDELIANA - DEFEITOS GENÉTICOS 

Cada organismo se origina de um zigoto, que recebe um complemento 

simples ou haplóide de cromossomos de cada genitor, os cromossomos de 

cada célula são representados por pares de cromossomos homólogos, um de 

origem materna e o outro de origem paterna (BANDANO, 2002).  

Nos cromossomos podem conter centenas ou milhares de genes, sendo 

cada situado em regiões específicas. O posicionamento destes genes pode 

representar características de uma população e a sua variabilidade genética, 

Micobactéria 

Fagocitose 

Fagócito Células NK /T 

Figura 4 Sinalização e resposta imunológica à infecção por micobactérias- 

Adaptado do artigo Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, 

 



16 
 

indicando uma plasticidade evolutiva dos seres humanos em relação aos 

outros organismos (KARLSSON, 2014).  

Esta variabilidade está associada a diferenças nas bases 

nucleotídicas do DNA em um gene, que vem ocorrendo por meio de mutações 

(YOUSSOUFIAN, 2002). 

O genótipo de cada indivíduo é responsável por determinar 

características físicas ou fisiológicas que podem ser classificadas como 

características dominantes ou recessivas e suas regras de transmissão das 

características biológicas (Quadro 4) ocorrem por cruzamentos entre espécies 

(QUINTANA-MURCI, 2013).  

Outro fator que devemos levar em consideração é à força de penetrância 

destas características. 

 

Quadro 4: Caracterização do genótipo e fenótipo segundo as interações no 

casamento parental (Adaptado).  

Casamento 

parental 

Genótipos da prole 

(fenótipos se não ocorrer 

dominância) 

Fenótipos na prole 

(com dominância) 

AA x AA AA (100%) D (100%) 

AA x Aa 

 

AA (50%) 

Aa (50%) 

D (100%) 

AA x aa Aa (100%) D (100%) 

Aa x Aa 

 

 

AA (25%) 

Aa (50%) 

aa (25%) 

D (75%) 

 

R (50%) 

Aa x aa 

 

Aa (50%) 

aa (50%) 

D (50%) 

R (50%) 

aa x aa aa (100%) R (100%) 

 

*D=fenótipo dominante, correspondente ao genótipo A- (AA ou Aa); r=fenótipo 

recessivo, equivalendo ao genótipo aa. 
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Outros fatores que alteram essa expressão são as interações com o 

ambiente e a herdabilidade. As interações ambientais têm grande influência, 

contudo não são considerados genéticos.  

As mutações diferem quanto a sua origem celular, podendo ser 

somáticas ou germinativas. As somáticas são as que surgem nos tecidos que 

não vão gerar gametas, com isso suas características não são transmitidas a 

geração seguinte, enquanto as germinativas que originam os gametas e 

transmite as informações a sua descendência, ocasionando a diversidade 

genética das populações e da evolução (OTTO, 2013). 

A evolução do diagnóstico molecular de distúrbios genéticos devido às 

mutações de genes únicos está sendo rapidamente incorporados á prática 

médica, à medida que os genes responsáveis por doenças estão cada vez 

mais sendo identificados, contudo o desafio diagnóstico ainda é substancial 

devido à heterogeneidade tanto alélica quanto de locus (BURKE, 2002).  

Atualmente existe uma grande variedade de tecnologias em uso para 

detectar as mutações, tendo como maior enfoque as análises automatizadas, 

por sofrerem menos interferências humanas (BURKE, 2004). 

Os erros inatos de imunidade têm sido tradicionalmente definidos como 

defeitos no desenvolvimento e função das células imunológicas (CONLEY, 

et.al., 2005).  

Consideram-se dois tipos de imunodeficiências: a primária que é 

resultante de uma alteração genética ou anomalia no desenvolvimento, e a 

secundária resultante de infecções ou de stress no sistema imunitário ou 

mesmo por fatores ambientais (OCHS, et.al., 2013). 

As imunodeficiências primárias são determinadas geneticamente 

podendo ocorrer de modo isolado ou como parte de alguma síndrome e na 

maioria dos casos se manifestam tipicamente na infância por infecções 

anormalmente frequentes (recorrentes) ou incomuns. Cerca de um em 10.000 

bebês nascem com uma dessas condições. 
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Os transtornos do sistema imunológico estão diretamente relacionados 

ao desenvolvimento das células e moléculas responsáveis pela eliminação dos 

patógenos (YARMOHAMMADI, et.al., 2006).  

O mau funcionamento ou funcionamento parcial leva ao 

desenvolvimento de infecções precoces graves, facilitando infecções por 

bactérias, vírus e fungos, que são recorrentes e persistentes, levando a déficit 

do crescimento. 

Os defeitos decorrem de erros na resposta inata ou adaptativa em genes 

imunologicamente relevantes (SHIELDS et. al., 2017) que podem ser 

específicos ou não, tendo sua classificação com base no local da lesão, nas 

vias de desenvolvimento ou na diferenciação do sistema imune, tornando o 

organismo susceptível a uma variedade de infecções e gerando uma falta 

parcial ou total de resposta imunológica (GHAFFAR, 2018). 

As Imunodeficiências primárias (IDPs) podem, além das infecções 

recorrentes, apresentarem manifestações de desregulação imunológica como 

alergias, doenças autoimunes, granulomatosas, síndromes hemofagocíticas e 

susceptibilidade a neoplasias. Tudo isso decorre de distúrbios na rede celular e 

molecular envolvidas nos processos relacionados à imunidade.  

Obviamente muitas proteínas importantes estão envolvidas nesses 

processos e a mutação nesses genes, causando ganho ou perda na função da 

proteína (SHIELDS, et.al., 2017) pode influenciar nos fenótipos encontrados 

nos pacientes que apresentam essas doenças.  

A aplicação das técnicas moleculares como o sequenciamento genético 

vem permitindo a elucidação desses defeitos que diferenciam o sistema 

imunológico de indivíduos saudáveis dos pacientes portadores de 

imunodeficiências primárias (CUNNINGHAM-RUNDLES, et.al., 2004). 

Mais de trezentos genes distintos foram associados aos erros inatos de 

imunidade. Esse número é ainda maior quando levamos em consideração as 
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várias síndromes geneticamente determinadas nas quais uma fração de 

indivíduos tem um grau de comprometimento imune ou susceptibilidade a 

infecção (YARMOHAMMADI, et.al., 2006).  

Esta susceptibilidade pode resultar na interrupção de uma ampla gama 

de funções bioquímicas, incluindo fatores de transcrição, citocinas e seus 

receptores, mediadores de superfície celular e de sinalização citoplasmática, 

reguladores do ciclo celular, enzimas modificadoras de DNA, chaperonas 

intracelulares e proteínas de transporte e uma variedade de outras enzimas 

com funções especializadas (CUNNINGHAM, et.al., 1999). 

Segundo o documento do consenso da Sociedade de Imunologia 

Internacional de 2018, foram descritas até o momento 330 imunodeficiências 

primárias monogênicas distintas geradas por mutações em 320 genes 

diferentes (BOUSFIHA, et.al., 2018). 

Alguns indivíduos que expressam formas suaves ou variantes de 

imunodeficiência podem ter reversão de uma mutação deletéria. Esses 

pacientes são considerados mosaicos, por possuírem células mutantes 

anormais e outra população de células com função normal ou quase normal 

surgindo de uma célula precursora que efetuou o reparo do defeito, quer por 

uma segunda mutação "corretiva", ou possivelmente por conversão de genes 

(YOUSSOUFIAN, et.al., 2002).  

A susceptibilidade à infecção e outras características clínicas de uma 

determinada imunodeficiência resultam da ausência ou função alterada de um 

ou mais produtos de genes (CHAPMAN, et.al., 2012).  

Variações alélicas em genes que codificam componentes distintos de 

enzimas multiméricas também podem resultar em fenótipos de doenças 

semelhantes e estas infecções recorrentes, ou infecção com um organismo 

oportunista, são as associações mais comumente reconhecidas com IDPs 

devido à falta de resposta imune (STIEHM, et.al., 1986).  
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Sinais de infecção podem ser observados em pacientes com infecções 

crônicas e a atopia é aumentada em pacientes imunodeficientes e em geral os 

sinais podem ser observados no exame físico (Sinais de alerta) (DE VRIES, 

2006).  

O diagnóstico das IDPs frequentemente se baseia na identificação de 

características laboratoriais sugestivas (LONG, 2005). Os achados físicos e os 

antecedentes pessoais e familiares são frequentemente úteis para orientar a 

avaliação adequada do paciente (STIEHM, et.al., 1986).  

Independentemente do defeito genético, a apresentação clínica é 

semelhante: infecções invasivas bacterianas, virais e oportunistas, falta de 

resposta a vacinas vivas, enteropatia crônica e falta de desenvolvimento nos 

primeiros meses de vida (KIENZLER, et.al., 2017).  

A identificação de pacientes com suspeita de IDP deve ser 

imediatamente investigada e encaminhada ao especialista em imunologia 

clínica. A investigação e o diagnóstico precoce são essenciais para permitir 

intervenções iniciais de suporte (antimicrobianos profiláticos, prevenção de 

vacinas vivas, reposição de imunoglobulina, etc.) (SHIELDS, et.al., 2017). 

 

MÉTODOS DE ANÁLISE DE MATERIAL GENÉTICO 

Em 1903 os doutores Walter Sutton e Teodor Boveri construíram a teoria 

da herança cromossômica, propondo que o material genético se encontrava 

concentrado nos cromossomos (RODRIGUES, 2016). 

Essa teoria afirma que genes individuais são encontrados em locais 

específicos em cromossomos particulares, e o comportamento dos 

cromossomos durante a meiose pode explicar porque os genes são herdados, 

de acordo com as leis de Mendel (HEGRENESS, 2007).  
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No momento da divisão celular, muito fatores podem influenciar a 

separação dos cromossomos e levar a rearranjos não naturais causando 

problemas estruturais (aberrações), desenvolvimento de doenças e nos casos 

mais graves o desenvolvimento de anormalidades que acarretam a morte 

precoce (OTTO, et.al., 2013).   

Desse modo técnicas foram criadas e viabilizadas para a identificação 

(Quadro 5) precoce, tendo diferentes níveis de profundidade e esclarecimento 

cromossômico. 

Quadro 1 Métodos de análise de material genético – Adaptado livro Diagnóstico 
Genético-Molecular, 2003. 

MÉTODOS 

DE 

ANÁLISE 

TÉCNICAS MOLECULARES DESCRIÇÃO 

PINTURA CROMOSSÔMICA 
Técnica realizada através da hibridização in situ pela técnica de FISH, 

cujas partes analisadas emitem cor 

CARIÓTIPO 

Tem como objetivo a identificação e análise dos cromossomos e suas 

regiões, caracterizando as aberrações cromossômicas numéricas e/ou 

estruturais, equilibradas, totais ou parciais 

MICRO array (CMA) 

Técnica de análise cromossômica, capaz de detectar alterações 

genéticas em todos os cromossomos simultaneamente, com alta 

sensibilidade e especificidade. Ele utiliza milhares de 

oligonucleotídeos para detectar ganhos e perdas no DNA 

cromossômico, identificando e correlacionando com anormalidades 

genéticas 

MLPA 

Teste específico de investigação de suspeita clínica conhecida, cuja 

análise se baseia na identificação dos picos que se referem ao 

número de cópias em relação ao controle 

CGH-array 

É indicado principalmente para a investigação de situações que não 

haja uma região específica a ser pesquisada, adotando o uso de 

sondas que reconhecem trechos específicos do DNA, bem como os 

polimorfismos frequentes em uma população 

 

Contudo, além das análises macromoleculares dos cromossomos, 

notou-se que muitas questões de transmissão de características genéticas 

ainda não eram elucidadas e as mesmas poderiam estar envolvidas direta ou 

indiretamente a outros tipos de doenças e suas possíveis variações, tornando-
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se necessário um conhecimento mais profundo da estruturação genética do ser 

humano (BROWN, 2003). 

Tal objetivo foi alcançado através do Projeto Genoma (LEWIS, 2013), no 

qual se determinou que as fitas de DNA após o descondensamento dos 

cromossomos eram formadas por rearranjos de trios de nucleotídeos que 

atuam de forma complementar com sua fita, levando finalmente à síntese de 

proteínas que executam funções importantes à manutenção da vida. 

 

SEQUENCIAMENTO AUTOMATIZADO 

A sequência de nucleotídeos na molécula de DNA pode determinar 

muitos caminhos para diferentes descobertas. Em 1970 os bioquímicos Drs. 

Walter Gilbert e Frederick Sanger, desenvolveram diferentes métodos para a 

análise do DNA levando em conta o processo de síntese deste material e o 

tamanho dos segmentos (WATSON, et.al., 2009).  

A técnica de Sanger permitiu determinar a ordem dos nucleotídeos 

dentro uma sequência, além de automatizar a técnica e diminuir a influência 

humana (OBENRADER, 2003). 

O método de Sanger tem como diferencial a inserção de uma molécula 

de di-deoxidonucleotídeo conjugada a um fluorocromo que opera como ponto 

terminador da reação impedindo que outras bases se liguem à sequência 

emitindo fluorescência, caracterizando diferentemente cada base nitrogenada 

que compõem essas sequências (REECE et. al., 2011).  

Com o avanço da tecnologia, uso de fluorescências e outros 

componentes enriquecedores, a abrangência e captação de dados se tornaram 

mais eficientes, contudo, segue basicamente a mesma linha de raciocínio 

desenvolvida pelo Sanger. O que diferencia é a capacidade de sequenciar o 

DNA em ampla escala com maior rapidez e precisão. 
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 Posteriormente foram criadas novas técnicas de sequenciamento, 

denominadas de “nova geração” e caracterizadas por utilizar sequenciamentos 

por síntese, que se caracterizam por possuir três etapas fundamentais: a 

preparação de amostras, codificação individual e sequenciamento (WANG, 

2016). 

No aprimoramento da técnica de captação dos nucleotídeos tivemos a 

técnica de piro sequenciamento que convertia energia (ATP) em luz para cada 

nucleotídeo inserido na sequência do DNA copiado da matriz (WANG, 2016).  

O sequenciamento consiste no manuseio do DNA, envolvendo vários 

passos para que se obtenham as leituras (Figura 7). O processo tem como 

objetivo construir bibliotecas a partir do DNA extraído das amostras biológicas, 

sendo adaptado, amplificado, purificado e por fim sequenciado (POPTSOVA, 

et.al., 2014).  

A coleta destes dados é diversificada e dependente das plataformas 

usadas, que podem ser de origem ótica (emissão de luz ou fluorescência) ou 

físico-química (liberação de energia com mudança de pH) (MILNE, et.al., 

2010). 

O sistema de semi condutores do Ion Torrent (Quadro 6) detecta a 

liberação de íons H+ quando eles são liberados após a incorporação dos 

nucleotídeos na síntese do sequenciamento, pois quando o nucleotídeo 

incorpora no novo DNA ocorre uma reação de catalisação da DNA polimerase 

lançando um grupo de piro fosfato e um próton H+ no meio (WANG, 2016).  

A liberação desse próton promove a variação do pH no meio, 

determinando a sequência de nucleotídeos quando os substratos são 

adicionados na reação em ordem e em tempos diferentes, sugerindo a 

complementariedade das bases segundo suas posições. A captação destas 

variações é registrada por milhões de micros sensores de pH presentes no 

chip. 

O Ion PI Chip V3 tem o poder de armazenamento de 10 Gb de dados 

sequenciados com rápida execução (apenas 2-4 horas). Suporta uma 
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variedade de aplicações, incluindo sequenciamento de até três exomas 

humanos completos. 

 

Quadro 2 Descrição técnica da plataforma IonTorrent - adaptada do site da 
Thermofisher 

PLATAFORMA PRINCÍPIO DETECÇÃO LEITURA 

DADOS 

POR 

CHIP 

ERRO COMUM 

ÍNDICE 

DE 

ERROS 

SEQUENCIA 

PAREADA 

[ ] DE DNA 

REQUERIDA 

ÍON PROTON 

Liberação 

e mudança 

de pH 

Mudança de pH 200 bases 
10 Gb 

PI Chip 

Indels 

(homopolímero) 
10

-2
 Sim 100-1000ng 

 

A detecção e a classificação de variações genéticas e individuais dentro 

da população são o maior foco da aplicação desta técnica.  

O projeto genoma revelou que existe dentro da população uma 

variabilidade genética muito grande quando estudamos diferentes indivíduos; 

isto ocorre devido às diferenças físicas, predisposição a doenças e resposta as 

drogas e o uso de diferentes plataformas e fontes de análise facilitam o acesso 

das informações geradas pelo NGS (NIELSEN, et.al., 2011). 

Vários projetos veem tentando catalogar estas diferenças, cujo número 

ainda é desconhecido.  

 

  

MULTIPLAS 

AMPLIFICAÇÕES 

Amplificações 

longas por PCR 

PREPARO 

BIBLIOTECA 

Criação 

biblioteca com 

código de barras 

MODELO DE 

PREPARAÇÃO 
Amplificação 

Isotérmica em 

partículas de 

esferas iônicas 

SEQUENCIAMENTO 

Carregar o 

chip e iniciar 

o Íon Próton 

ANÁLISES 
BIOINFORMÁTICA 

Softwares de 

análise de fluxo 

automatizado 

Figura 5 Sequenciamento de nova geração: da amplificação a análise- 
adaptado site da Thermofisher. 
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Cada variação é considerada única e com efeitos locais ou sistêmicos, 

por isso a importância da sua localização e sua correlação com a predisposição 

a doenças, resistência a drogas, além de estabelecer o genótipo comum dentro 

das variações fenotípicas (KIECHER, et.al., 2010).  

A detecção das várias formas de variações genômicas/mutações como 

as variações de um único nucleotídeo (SNV), inserções ou deleções (indels), 

mutações missense, nonsense e variações estruturais (SV), levam a 

compreensão da composição do fenótipo e como isto afeta o organismo 

(DAWN-TEARE, et.al., 2005). 

As SNVs são comuns e são observados a cada 1000pb no genoma, 

contudo sua distribuição é desigual. Normalmente são encontrados em regiões 

não codificantes (íntrons e regiões intrônicas), mas há alguns que ocorrem em 

genes e em outros elementos funcionais conhecidos (MCKERNAN, et.al., 

2009).  

Aproximadamente metade dessas variações não altera a sequência de 

aminoácidos que são codificantes de proteínas (sinônimas) enquanto a outra 

metade altera a sequência (não sinônimos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Outra classe de polimorfismos é causada por inserção ou deleção 

(indels) em qualquer parte do material genético, variando de um único par de 

bases até aproximadamente 1000pb (SCHAEFER, et.al., 2015). 

As variações também podem ocorrer através de variações de sentido 

trocado (missense) ou sem sentido (nonsense). A missense consiste em uma 

mutação pontual na sequencia gênica, onde há a alteração do sentido da 

codificação do gene, especificando um aminoácido diferente, conduzindo para 

uma alteração de função proteica, resultando em uma proteína não funcional, 

enquanto a nonsense faz a substituição de um códon normal por um códon de 

término, promovendo a parada da tradução de proteínas, podendo resultar em 

produtos proteicos anormais, afetando as funções reguladoras (THOMPSON, 

2016). 
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JUSTIFICATIVA 

A técnica de sequenciamento de nova geração vem sendo aplicada para 

a identificação de genes e suas variantes genéticas associadas às doenças 

humanas. Ela tem o potencial de caracterizar os fenótipos de regiões 

codificadoras e funcionais do exoma e nos últimos anos vem sendo aplicada 

para elucidar e caracterizar os casos de SMDM através da estratégia de 

amostragem baseada em fenótipo familiar.  

Atualmente o estudo da variação genética é considerado o pilar da 

medicina diagnóstica e vem sendo aplicada a rotina laboratorial por apresentar 

resultados altamente específicos, direcionados e exclusivos a cada paciente, 

auxiliando na indicação do tratamento médico, além de compreender melhor a 

variação genética da população. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a causa genética de um propósito e 

sua família com histórico de BCGites e micobacterioses atípicas, através de 

sequenciamento completo de exoma, visando a caracterização dos fenótipos e 

funcionalidade dos componentes do sistema imune, com dados clínicos e 

laboratoriais. 

 

CASUÍSTICA 

Neste estudo foi analisado o exoma completo de uma família que 

apresentou um ou mais sinais de alerta descritos pela BRAGID (Grupo 

Brasileiro de Imunodeficiências) e os responsáveis pela criança assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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O quadro clínico foi caracterizado por infecções de repetição associadas 

à micobactérias, em destaque a BCG, que foram acompanhados no 

ambulatório ADEE-3003 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Para este estudo foi escolhida uma família com caso emblemático e com 

histórico familiar, com chance razoável de identificação de genes alterados que 

se ligam ao quadro clínico apresentado pelo propósito. 

Família  

Propósito descende de pais consanguíneos em primeiro grau e avós 

maternos em segundo grau. 

Paciente de sete anos de idade (P6BC07), de sexo feminino, com 

consanguinidade conhecida, com histórico de infecção extensa ganglionar em 

múltiplas cadeias pelo Mycobacterium bovis (BCG). 

Aos 22 dias de vida recebeu a imunização anti - BCG, que evoluiu com 

os quadros de adenopatias seguidas pela supuração dos gânglios axilares e 

supra claviculares.  

 

Figura 6: Quadro clínico do propósito - Ambulatório de Dermatologia do 

HCFMUSP (ADEE 3003). 
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Recebeu tratamento de Isoniazida por seis meses, não respondendo ao 

tratamento. Juntamente ao quadro de BCGite, desenvolveu candidíase oral e 

onicomicose, que devido a recorrência se tornou persistente. 

Aos quatro anos de idade iniciou o uso de Itraconazol para o controle da 

candidíase e onicomicose. Suspendeu o tratamento após a total eliminação das 

micoses. 

Apresenta positividade IgG para Rubéola, Epstein-Barr e Caxumba.  

Apresenta também soropositividade para os sorotipos tipos 6B (4,3) e tipo 19F 

(8,0) de pneumococos. 

Atualmente os exames encontram-se normais (glicemia, ureia, creatinina 

e hemograma). Série branca: leucócitos – 6730; bastonetes – 0; linfócitos 

segmentados – 2690; atípicos – 3100; basófilos – 140; monócitos – 41. 

Citometria (CD3 - 33273; CD4 - 1505; CD8 - 1653; CD19 - 881; 

CD3/16/56- 310). 

Figura 7: Imunofenotipagem da paciente para os receptores de interferon e 

interleucina 12 (CD119 E CD212). Podemos observar claramente a expressão 

normal da cadeia alfa do receptor de interferon-gama (CD119) em linfócitos T e 

monócitos, e a virtual ausência (2,73%) da cadeia beta-1 do receptor de 
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interleucina-12/23 (IL12RB1 - CD212) nos linfócitos T CD4 (a expressão normal 

é maior que 80% nessa população celular). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

As amostras foram coletadas em tubo EDTA a partir de sangue 

periférico e centrifugadas a 2200 RPM (900 x G) por 15 minutos para 

separação por diferença de densidade, formando o anel leucocitário (buffycoat) 

que contém o material genético que foi utilizado para os demais passos até o 

sequenciamento completo do exoma. 

Para a extração do DNA a partir do concentrado de leucócitos foi 

utilizado o kit QIAmp DNA mini-ampBlood, no qual as células presentes na 

amostra foram rompidas com o auxílio de agentes químicos (proteinase K e 

tampão de lise) liberando o DNA de dentro das células e impedindo que o DNA 

livre se ligasse a outras moléculas. Após essa exteriorização do material 

genético foi realizada a purificação, quando os demais componentes foram 

retirados da solução porque poderiam causar interferência. 

Nessa etapa da purificação foi adicionado etanol absoluto para a 

precipitação do DNA e tampões de lavagem (AW1 e AW2) para a eliminação 

dos demais componentes celulares por meio de filtragem. O DNA purificado 

obtido foi eluído em água e quantificado no Qubit 2.0 e congelados a -80°C 

após esta etapa. 

Depois de executar todas as extrações de DNA, foi realizado o preparo 

das amostras para a realização do sequenciamento do exoma no LIM 48. A 

plataforma escolhida de preparação das amostras foi a IonTorrent 

(amplificação, purificação, qualidade, enriquecimento e colocação no chip) e o 

sequenciamento foi realizado no equipamento ION Proton. 
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A primeira etapa foi à preparação da biblioteca de genes de forma 

individual pelo Kit Ion Ampli Seq Exome RDY da Thermofisher (A38264), uma 

biblioteca de sequenciamento direcionada composta por oligonucleotídeos 

desidratados e que proporcionam o enriquecimento das regiões exônicas 

através das combinações dos iniciadores (primers) durante a PCR. As regiões 

do DNA foram trabalhadas em 12 poçoscada uma contendo 12 porções de 

iniciadores.  

A amplificação dessas áreas foi realizada no termociclador que 

hibridizou e estendeu as amostras durante dez ciclos multiplicando esse 

material. Posteriormente foram retirados parcialmente os iniciadores e 

adicionados os códigos de barra “barcode” para identificação de cada 

fragmento para futuro alinhamento das amostras dos pacientes.  

Devidamente identificados, as amostras foram submetidas aos 

processos de purificação que consistiam na eliminação do material que não foi 

amplificado e que causaria interferência futuramente durante o processo. 

Durante essa limpeza primária também se realizou a curva de diluição seriada 

para a determinação da concentração das amostras para o uso no chip. 

Determinados os volumes a serem utilizados começou o processo de 

enriquecimento e validação das amostras pelo controle de qualidade AF488, 

AF 647 e fator de correção do kit 0,7. No enriquecimento as amostras de DNA 

sofreram uma nova purificação magnética e também se hibridizaram as esferas 

pareando os iniciadores e por fim o DNA ficou pronto para ser carregado no 

chip Ion PI Chip V3 e foi sequenciado no sequenciador ION Proton. 

Pós-sequenciamento as amostras e dados foram retirados do aparelho e 

analisados em softwares específicos para estes dados gerados. Os dados 

foram subsequentemente submetidos às plataformas automáticas Strand NGS, 

TGex e Varstation, os quais nos permitiram a interpretação das sequências 

obtidas. 
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O sequenciamento automatizado foi realizado no equipamento ION 

Proton do LIM 48.  Após a captação de nucleotídeos e da leitura do exoma 

houve a liberação dos dados em formato FASTQ do propósito e de seus 

familiares para a análise e interpretação, conjuntamente do fornecendo da 

captura das leituras, a distribuição desses dados e do padrão de qualidade.  

 

RESULTADOS 

Os dados fastq do propósito P6BC07 (filha) e dos familiares P5BC05 

(pai), P6BC06 (mãe) foram inicialmente carregados no software automatizado 

Strand NGS, onde foi realizado o alinhamento das bases e a transformação 

destes dados para BAM para posteriormente verificarmos a qualidade dessas 

amostras e dar a continuidade ao processo de chamada de variantes.  

A quantidade de dados gerados pelo sequenciamento completo do 

exoma foi da grandeza de aproximadamente 120 mil leituras alinhadas, com 

isso também o número de genes descritos. Para a triagem destes genes foi 

utilizada como referência a classificação da IUIS de 2017/2018 que descreve e 

classifica essas doenças. 

Após a verificação dos padrões de leitura iniciais do arquivo FASTQ e 

confirmando a qualidade para o segmento das análises, os dados foram 

alinhados com o genoma de referência hg19/38 e convertidos em arquivos 

BAM que foram utilizados nos mais diferenciados softwares de análise 

automática. 

O Software Varstation foi o utilizado por este estudo por ser o mais 

completo suporte de análises de doenças genéticas, além da segurança e de 

sua validação clínica e também por possuir um grande grupo de bancos de 

dados mundiais associados.  
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Esta automatização e simplificação das ferramentas para interpretação 

dos dados nos permitiu carregar o arquivo, processá-lo, analisá-lo, fazer a 

classificação das variantes encontradas e gerar um relatório final. Tornando-se 

a única aplicação necessária ao longo do processo durante as análises de 

genética molecular.  

A plataforma foi criada para garantir uma análise segura e 

completamente rastreável de acordo com as diretrizes do College of American 

Pathologists (CAP). 

Os dados gerados apresentaram genes significativamente relevantes e 

associados à causa de doenças e quando foram confrontados com o histórico 

clínico puderam auxiliar no diagnóstico do caso clínico e na adequação do 

tratamento. 

No propósito P6BC07 foram encontradas variantes alélicas 

possivelmente associadas às manifestações clínicas e imunológicas 

apresentadas pela paciente.  

A variante alélica homozigótica em IL12RB1 (c.1593G>A:p.Trp531Ter), 

provavelmente causadora da doença e uma variante alélica heterozigótica de 

significado indeterminado em GATA2 (c.665A>T:p.Lys222Met) de herança 

autossômica dominante.  

A interleucina 12 é uma citocina secretada por fagócitos ativados e 

células dendríticas, desempenhando o papel fundamental na resposta tipo 1 e 

a ação mediada por células, atuando na imunidade inata e na adaptativa. 

O complexo IL-12R possuem duas subunidades distintas B1 e B2 que 

apresentam ampla afinidade com a ativação de células T e NK. Mutações 

nesses genes estão associados a suscetibilidade às doenças micobacterianas 

e fúngicas. 



33 
 

Figura 8: Esquematização do gene IL12Rβ1 (adaptado), mostrando o local da 

variante alélica encontrada na paciente (W531X), no éxon 13 próximo ao éxon 

14, que codifica a região transmembrana da molécula, responsável por sua 

ancoragem.   

 

A deficiência genética de IL12RB1 foi descrita em 1998, onde os 

pacientes apresentavam a falta de resposta imunológica e baixos índices de 

IFN-gama.  

A variante alélica encontrada no gene IL12 RB1 (W531X) do propósito 

foi descrito uma única vez em 2010 pelo grupo do Professor Casanova que 

considerava a alteração de significado incerto e até o presente momento não 

foi citado em mais nenhum outro estudo científico, tornando este trabalho o 

segundo caso mundial e o primeiro caso brasileiro. 

Também foram encontradas variantes alélicas provavelmente 

patogênicas heterozigóticas monoalélicas, todas de herança autossômica 

recessivas, provavelmente não relacionadas ao quadro clínico.  

Contudo, o nível de qualidade da amplificação e leitura das amostras 

não alcançou o melhor padrão para a captação completa de todos os genes, 

perdendo regiões que poderiam conter estas regiões envolvidas ou associadas 
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à perda de função de uma proteína ou a não sintetização da mesma, ficando 

limitada a comparabilidade entre os familiares. 

 

DISCUSSÃO 
 

Muitos trabalhos tem utilizado o sequenciamento como uma ferramenta 

para elucidar e classificar em níveis genéticos a sua transmissão à 

descendência ou a novas mutações (CLARK, et.al., 2011). Muitas doenças já 

foram caracterizadas com esta técnica, como as neoplasias, doenças 

cardíacas e outros tipos. 

 No caso das imunodeficiências primárias a busca dos genes 

causadores destas doenças e seus mecanismos de ação foram fomentados 

pela sua grande variabilidade de manifestações e sua ampla quantidade de 

genes envolvidos (SB, et.al., 2009), que cotidianamente vem sendo 

descobertas novas variações. 

Por tratar-se de doenças infantis, as imunodeficiências primárias 

receberam a maior atenção e aplicação destas técnicas para que os problemas 

fossem sanados, com isso a aplicação de técnica mais revolucionária e de 

ampla cobertura foi facilmente adotada e executada para um rápido 

esclarecimento do caso clínico que demandava de uma interferência rápida 

(NIJMAN, et.al., 2014). 

A aplicação da técnica de sequenciamento de nova geração proporciona 

aos seus usuários a ampla cobertura dos genes, permitindo a análise e a 

determinação dos defeitos do DNA dos pacientes e nos seus familiares 

(CONLEY, et.al., 2014). 

As classificações desses defeitos e suas variantes têm revolucionado as 

pesquisas genômicas, permitindo o compartilhamento do conhecimento clínico 

e a junção das informações nos bancos de dados que trabalham para facilitar o 
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trabalho de seus usuários, consequentemente propagando o conhecimento 

(AL-HERZ, et.al., 2014). 

O projeto dos 1000 genomas revolucionou o uso desta técnica e sua 

aplicação e a tornou essencial para o desvendamento de casos que não foram 

solucionados pelas vias normais de investigação clínica (THE 1000 GENOMES 

PROJECT CONSORTIUM, 2010).  

Os bancos de informações clínicas e genéticas foram cada vez mais 

agregando os dados e padronizando a informação (MARTH, et.al., 2003), além 

disso, se tornou um veículo de fácil acesso a todos e a elucidação dos casos e 

a terapêutica direcionada têm transformado e aprofundado o conhecimento 

médico. 

Com essas ferramentas vieram também às dificuldades para analisar e 

interpretar os dados que foram gerados nos processos de sequenciamento. Os 

números de informações captadas nesta técnica e suas diversas plataformas 

nos levaram ao desenvolvimento de infinitos caminhos de análise que se 

adaptam ao tipo de estudo que estamos desenvolvendo, porém a padronização 

(GREEN, et.al., 2013) da forma de classificação destas variantes vem 

auxiliando com caracterização dos genes encontrados e sua associação às 

doenças genéticas, possibilitando estabelecer estes genes e suas variantes 

com maior clareza.  

Assim como em outros trabalhos nós também conseguimos captar os 

genes, analisá-los, classificando as variantes de acordo com sua importância e 

seu relacionamento com o quadro clínico, confirmando a eficiência da técnica e 

a necessidade de sua aplicação no âmbito médico, além de conseguir 

confirmar as suspeitas clínicas e o seu tipo de herança. 
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CONCLUSÃO 

A investigação genética atualmente é considerada um dos meios mais 

confiáveis para a caracterização de suspeitas clínicas e para o fechamento de 

diagnósticos.  

Neste trabalho tínhamos como objetivo investigar as bases genéticas 

que envolviam a transmissão de genes causadores dos erros inatos de 

imunidade associados a suscetibilidade mendeliana a doença micobacteriana 

em uma família e correlacioná-los ao caso clínico.  

A variante alélica encontrada no gene IL12 RB1 (W531X) do propósito 

foi descrito uma única vez e considerada de significado incerto, tornando este 

trabalho a descrição do segundo caso mundial e o primeiro caso brasileiro. 

Contudo, o nível de qualidade da amplificação e leitura das amostras 

não alcançou o melhor padrão para a captação completa de todos os genes, 

perdendo regiões que poderiam conter estas outras regiões envolvidas ou 

associadas à perda de função dessas proteínas ou a não sintetização da 

mesma, ficando limitada a comparabilidade entre os familiares. 

Apesar das dificuldades encontradas, sua aplicação vem sendo usada 

de forma crescente e tem apresentado resultados favoráveis a comunidade 

médica e científica. 

 

 

 

 

 



37 
 

Anexo 1 Análise P6BC07 
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