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Rivas JJ. Caracterização imunofenotípica de linfócitos B de memória em 
pacientes com deficiência de IgA e imunodeficiência comum variável. 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2009, 84 p.  
 
INTRODUÇÃO: A deficiência de IgA (DIgA) é a imunodeficiência primária mais 
comum e caracteriza-se pela presença de concentrações de IgA sérica abaixo 
de 7 mg/dL e níveis normais de IgM e IgG. A maioria dos indivíduos acometidos 
não apresenta doença aparente embora alguns possam apresentar infecções 
recorrentes ou crônicas de mucosas, atopia e/ou doenças autoimunes (DAIs). 
Presumivelmente, a doença resulta de um defeito na troca de isótipo para IgA 
ou de falha na maturação de linfócitos produtores de IgA. A imunodeficiência 
comum variável (ICV) constitui uma deficiência primária de anticorpos 
caracterizada por níveis séricos baixos de IgG, IgA e/ou IgM, ao lado de  
valores normais ou diminuídos de linfócitos B e/ou T,  levando a infecções 
crônicas ou recorrentes principalmente dos tratos respiratório e gastrintestinal. 
Embora a fisiopatologia da ICV ainda não esteja esclarecida, em muitos 
pacientes ela pode ser decorrente de algum defeito intrínseco de linfócitos B. 
De modo especial, as células B de memória (CD27+) têm sido correlacionadas 
com alguns aspectos clínicos da doença. Números elevados de células B de 
memória com persistência de IgM (CD27+IgM+) parecem estar correlacionados 
com a presença de infecções, enquanto valores diminuídos de células B de 
memória clássicas ou class-switched  (CD27+IgG-IgM-) parecem estar 
associados a baixos níveis de IgG e presença de autoimunidade. A progressão 
de DIgA para ICV tem sido descrita em alguns pacientes embora não constitua 
regra geral. Uma hipótese é a de que uma base genética comum e a 
associação com DAIs possam constituir fatores de risco para a progressão de 
DIgA para ICV. Há relato anterior de que a persistência de células B imaturas 
IgM+ IgD+ em alguns pacientes com DIgA estava associada à progressão para  
ICV. Adicionalmente, há evidências de que a diminuição de células B de 
memória em uma proporção de pacientes com ICV esteja associada à presença 
de  autoimunidade. OBJETIVOS: comparar em pacientes com DIgA e ICV 
várias subpopulações  de células B e analisar a relação entre estas populações 
celulares e a presença de DAIs em ambos grupos. MÉTODO: Este estudo 
incluiu 56 pacientes adultos de ambos sexos com DIgA e ICV, distribuídos em 
grupos de acordo com a associação com DAI: grupo DIgA sem DAI (14 
pacientes), grupo DIgA com DAI (14 pacientes), grupo ICV sem DAI (14 
pacientes) e grupo ICV com DAI (14 pacientes). As seguintes subpopulações de 
células B foram determinadas por citometria de fluxo de quatro-cores: células B 
naive (CD19+IgM+), células B de memória clássicas ou class-switched 
(CD27+IgM-IgD-) e células B de memória imaturas (CD27+IgM+ or 
CD27+IgD+).  Na análise estatística foi aplicado o teste de ANOVA; valores 
significativos foram determinados pela correção de Bonferoni. RESULTADOS: 
os grupos analisados foram homogêneos quanto à idade e distribuição de  
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gêneros.  Os valores de linfócitos totais e de células B naive foram similares nos 

quatro grupos estudados. Os pacientes com deficiência de IgA e ICV com DAIs 
associadas apresentaram valores igualmente aumentados de células B de 
memória imaturas  CD27+IgM+ e CD27+IgD+ quando comparados a pacientes 
sem doenças autoimunes.  CONCLUSÕES: estes resultados sugerem que a 
persistência de células B de memória imaturas possa estar relacionada à 
presença de autoimunidade em pacientes com DIgA e ICV. Especula-se se a 
persistência destas células em pacientes com DIgA e DAI associada   possa 
constituir fator preditivo da progressão de DIgA para ICV. 
 

Descritores: 1. Síndromes de imunodeficiência 2. Deficiência de IgA 
3. Imunodeficiência de variável comum 4. Auto-imunidade 5. Linfócitos B 
6. anticorpos monoclonais/ imunologia 
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Rivas JJ. Immunophenotypical characterization of memory B lymphocytes in 
patients with IgA deficiency and common variable immunodeficiency. 
[dissertation]. São Paulo: Faculty of Medicine, University of São Paulo; 2009, 84 
p.  
 

Abstract 

INTRODUCTION: IgA deficiency (IgAD) is the most common primary 
immunodeficiency disorder and is characterized by serum IgA concentration 
below 7 mg/dL and normal serum IgM and IgG levels. Most of the affected 
individuals have no apparent disease, whereas selected patients suffer from 
recurrent or chronic mucosal infections, atopy and/or autoimmune diseases 
(AIDs). This defect is presumed to result from impaired class-switching to IgA or 
from maturational failure of IgA-producing lymphocytes. Common variable 
immunodeficiency (CVID) is a primary antibody deficiency disease characterized 
by low serum levels of IgG, IgA and/or IgM, and normal or decreased B and/or T 
cell numbers, leading to chronic or recurrent infections, noted mostly in the 
respiratory and gastrointestinal tract. While the pathophysiology of CVID 
remains elusive, in many patients it may be due to an intrinsic B cell defect. 
Memory B cells (CD27+) in particular, have been noted to correlate with certain 
clinical aspects of the disease. High numbers of IgM+ memory B cells 
(CD27+IgM+) appear to correlate with the presence of infections, whereas 
decreased numbers of classic (class-switched) memory B cells (CD27+IgG-IgM-
) correlate with lower serum IgG levels and increased rates of autoimmune 
features. Progression from IgAD to common variable immunodeficiency (CVID) 
has been reported in some patients, but is not a general rule.  It is postulated 
that a common genetic base and association with AIDs could be risk factors for 
progression from IgAD to CVID. OBJECTIVES: The aim of this study was to 
compare B cell subpopulations of  patients with IgAD and with CVID, and to 
assess the relationship between these populations and the presence of 
autoimmune diseases in both group of patients: . METHOD: The study included 
56 adult patients of both genders with IgAD or CVID. Patients were grouped, 
according to the association with autoimmune disease,as follows: group IgAD 
with AID (14 patients), group IgAD without AID (14 patients), group CVID with 
AID (14 patients) and group CVID without AID (14 patients). We determined by 
immunophenotyping of lymphocytes by four-colour cytometry the following 
subpopulations of B cells: naïve B cells (CD19+IgM+), class-switched memory B 
cells (CD27+IgM-IgD-) and immature B memory cells (CD27+IgM+ or 
CD27+IgD+). Statistical analysis was performed by the ANOVA test; significant 
P-values were determined by means of Bonferoni’s correction. RESULTS: there 
is no statistically significant difference between the average ages and the 
gender of patients between the groups.   
 
 



   Jose de Jesus Rivas                                                                                                SUMMARY 

 

 

 
 
 
the distribution of the sample values seem to indicating that, there is no 
statistically significant difference in the CD19 levels between the groups. 
patients with AID represent greater values of CD27 IgM+ and CD27+ IgD+ than 
patients without AID, independent of the group studied. CONCLUSIONS: These 
results suggest that the persistence of immature memory B cells in patients with 
IgAD and CVID can be related to autoimmune diseases. We speculate if the 
persistence of immature B cells can constitute risk factor to progression of  IgAD  
for CVID.  

 
 
Key words: 1. Immunodeficiency disorder,2.IgA deficiency. 3.Common Variable 
immunodeficiency,4.  Autoimmunity, 5. Lynphocytes B 6. Monoclonal antibody/ 
immunology  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1. Imunoglobulina A 

 

A imunoglobulina A (IgA) é o anticorpo predominante nas secreções 

externas das mucosas e sua produção diária excede aquela dos outros 

isotipos de imunoglobulinas. A IgA constitui o segundo anticorpo mais 

prevalente no sangue após a IgG (12 mg/mL) e sua concentração varia em 

média de 0,6 a 3 mg/mL (Abbas et al., 2007). 

 

No homem existem duas subclasses de IgA denominadas IgA1  e 

IgA2; diferem entre si em relação a apenas 22 aminoácidos, incluindo a 

ausência de 13 deles na região da dobradura da IgA2, o que a torna menos 

susceptível à degradação proteolítica por bactérias (Kerr, 1990). A IgA2 

possui três variantes alotípicas bem caracterizadas denominadas IgA2m(1), 

IgA2m(2) e IgA2(n) (Chintalacharuvu   et al., 2002). 

 

A IgA pode ser encontrada no corpo humano sob as formas  

monomérica  ou polimérica (principalmente dimérica). A IgA sérica é 

predominantemente monomérica e da subclasse IgA1 (90%), enquanto a IgA 

presente nas secreções pertence à subclasse IgA2 e é composta 

principalmente de formas diméricas (Abbas et al., 2007). 

 

A IgA sérica é produzida na medula óssea e nos órgãos linfóides 

secundários, sendo que a interação entre a IgA1 e a IgA2 proporciona a 
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melhora das funções efetoras em comparação ao efeito da ação isolada de 

cada uma delas  (Bonner et al., 2007). No entanto, o papel da IgA sérica 

ainda não está totalmente esclarecido. 

 

 A IgA secretória é produzida por células produtoras de anticorpos 

presentes no tecido conectivo localizado abaixo da membrana basal de 

vários tecidos epiteliais globalmente denominados sistema imune associado 

a mucosas (mucosa gastrintestinal e respiratória). Embora desempenhando 

funções altamente especializadas e independentes, este sistema também 

compartilha funções com o restante dos órgãos linfóides secundários como o 

baço e os gânglios linfáticos (Abbas et al., 2007).  

       

      A IgA secretória constitui parte importante do mecanismo inicial da 

defesa contra toxinas e patógenos, estimando-se que seja capaz de proteger 

uma área de aproximadamente 400 m2 de superfície de mucosas. Apresenta 

várias funções: 1) constitui a primeira linha de defesa contra 

microorganismos aglutinando potenciais invasores e prevenindo, assim, sua 

penetração através da mucosa; 2) ligação a toxinas e alérgenos alimentares; 

3) neutralização intracelular de vírus durante transporte transepitelial (Woof 

et Kerr, 2006); 4) através de sua porção Fab, a molécula de IgA liga-se a 

antígenos estranhos e, subsequentemente, através de sua porção Fc, a um 

receptor específico (FcαR) localizado na superfície de neutrófilos, eosinófilos 

e macrófagos, desencadeando a formação de imunecomplexos e posterior 

ingestão e destruição do organismo invasor (Monteiro et al., 1993); 5) 

adicionalmente, a IgA facilita a apresentação de antígenos, a citotoxicidade 
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mediada por células, a geração de superóxidos e a liberação de citocinas 

(Bonner et al., 2007). 

 

        Há 3 tipos de receptores para IgA: 1) o principal deles é o Fcα R1 

(CD89), cuja cadeia α é muito semelhante à cadeia α do receptor Fc para 

IgG. O FcαR1 para IgA está presente em neutrófilos, monócitos, eosinófilos, 

células de Kupffer e em alguns macrófagos; 2) o receptor Fcα/µR, que se  

liga  à IgA e à IgM, está presente na superfície de linfócitos B e de 

macrófagos em tecidos linfóides, intestino e rins, possibilitando a 

opsonização e endocitose de bactérias (Monteiro et al., 2004); 3) o PLgR, 

presente em células do tecido intestinal, facilita o transporte de antígenos da 

lâmina própria para a luz do intestino através da ligação com o complexo 

IgA-antígeno (Robinson et al., 2001; Bonner et al., 2007). 

 

 As funções efetoras da IGA secretória dependem do tipo de receptor 

ao qual ela se liga, assim como do tipo de célula ativada. Uma vez que 

anticorpos IgA estão presentes no colostro e no leite materno em altas 

concentrações, tem sido proposto que uma das suas funções biológicas seja 

a proteção imune  de lactentes contra a invasão de bactérias e vírus 

eventualmente presentes nos tratos respiratório e gastrintestinal.  

 

1.2. Deficiência de IgA 

 

A produção deficiente da IgA pode ser primária ou secundária, no 

segundo caso consequente a causas e motivos subjacentes ainda não 
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totalmente esclarecidos. Fatores ambientais, tais como infecções virais e 

medicamentos, podem causar diminuição da produção de IgA, que é 

reversível em 50% dos casos (Hammarström et al., 2000).  

  

 Diversas medicações têm sido implicadas no desencadeamento da 

deficiência de IgA, podendo ocorrer remissão da doença após a suspensão 

das mesmas. Os medicamentos mais comumente implicados até o momento 

são: D-penicilamina, sulfassalazina, sais de ouro, captopril, levamizole, ácido 

salicilico, ibuprofeno, cloroquina, hidantoínas, carbamazepina, ácido 

valproico, zonisamida, tiroxina e ciclosporina (Hammarström et al., 2000), 

esta última associada à deficiência permanente de IgA (Cunningham-

Rundles, 2001). Entre as infecções amplamente reconhecidas como 

causadoras da diminuição da produção da IgA incluem-se a rubéola, a 

toxoplasmose, a mononucleose infecciosa e a citomegalovirose  

(Cunningham-Rundles, 2004).  

 

A forma primária da deficiência de IgA constitui a imunodeficiência 

primária  mais comum e sua incidência varia entre os diferentes grupos 

étnicos. Os valores podem ser tão altos como 1:170 (Espanha) ou tão baixos 

quanto 1:18.500 (Japão) (Cunningham-Rundles, 2004). No Brasil, a 

frequência observada foi de 1: 965 em doadores de banco de sangue em 

São Paulo (Carneiro-Sampaio et al., 1989). 

 

Embora a maioria dos casos de DIgA seja esporádica, existe herança 

familiar reconhecida em 25% dos indivíduos afetados, o que sugere uma 
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forte influência genética; esta herança parece ser poligênica não restrita a 

alelos mendelianos (Koskinen et al., 1994; Koskinen, 2006). Sua prevalência 

é similar em homens e mulheres (Notarangelo et al., 2006). 

A deficiência de IgA é diagnosticada em indivíduos acima de quatro 

anos de idade que apresentam níveis séricos de IgA menores do que 7 

mg/dL na presença de níveis normais ou aumentados de IgG e/ou IgM. Este 

valor limítrofe é arbitrário e depende da sensibilidade das técnicas 

diagnósticas utilizadas nos diversos laboratórios. Empiricamente, o 

diagnóstico definitivo de deficiência de IgA  pode ser estabelecido somente 

após os quatro anos de idade, a partir de quando pode ser afastada a 

possibilidade de formas transitórias da doença (Notarangelo, et al., 2006, 

Report of an IUISS Scientific Committee). 

 

      Existem indivíduos que apresentam diminuição apenas parcial dos 

níveis de IgA (deficiência de IgA parcial), que é definida na presença de 

valores de IgA acima de 7 mg/dL mas dois desvios-padrão abaixo dos níveis 

normais para as diversas faixas etárias (Notarangelo, et al. 2006, Report of 

an IUISS Scientific Committee). Cabe ressaltar que foi demonstrado 

aumento dos níveis séricos de IgA com a idade estimado entre 0.2 +/- 0.06 

mg/dL por  década de vida  Weber-Mzell  et  al., (2004).  

 

O quadro clínico associado à deficiência de IgA é variável, sendo que 

a maioria dos indivíduos (entre 75% e 90%) é considerada assintomática 

(Leiva et al., 2004), levando a uma subestimativa de sua prevalência. Um 

estudo de seguimento de 20 anos na Finlandia demonstrou que 80% de 
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doadores de sangue com deficiência de IgA e  50% de  doadores de sangue 

com níveis normais de IgA desenvolveram episódios de infecções, alergia a 

medicamentos, doenças atópicas e doenças autoimunes ao longo daquele 

período (Koskinen,  2006).  

 

Apesar da evolução clínica geralmente benigna da deficiência de IgA, 

alguns indivíduos estão predispostos a desenvolver uma ou mais das 

seguintes complicações: 

                 

1) Infecções sinopulmonares de repetição: representam o quadro clínico 

mais comum e levam o médico a solicitar a dosagem de imunoglobulinas. 

Infecções graves ocorrem em 26% dos pacientes, particularmente aquelas 

por microorganismos comuns incluindo Streptococcus pneumoniae e 

Haemophilus influenza. Ocorre um aumento significativo de exacerbações 

agudas dos sintomas em pacientes com doença obstrutiva crônica, 

sugerindo que existam nestes pacientes alterações da mucosa decorrentes 

da falta da IgA secretória que originam uma resposta deficiente na vigência 

de agressões (Pilette, 2004). 

 

Também tem sido argumentado que a ausência da IgA por si só não 

justificaria totalmente a maior frequência de processos infecciosos em 

alguns pacientes e que talvez haja outros defeitos imunológicos associados, 

como a deficiência de subclasses de IgG (principalmente IgG2) ou a 

incapacidade de produzir resposta compensatória pela IgM  (Braconier, 

1984).  
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2) Infecções do trato gastrintestinal: a deficiência de IgA secretória está 

associada a infecções gastrintestinais, principalmente por Giardia lamblia, 

pela inabilidade da mucosa em eliminar toxinas e patógenos decorrente da 

falta de função protetora de barreira proporcionada por anticorpos IgA 

(Bascom, 2006).  

 

3) doenças atópicas: decorrente do mesmo defeito na barreira mucosa, os 

pacientes com deficiência de IgA têm maior probabilidade de sensibilizar-se 

a alérgenos do meio ambiente, apresentando maior prevalência de urticária, 

rinoconjuntivite, asma e dermatite atópica (Cunningham-Rundles, 2004; 

Leiva, 2007). Estudos de casuísticas brasileiras mostram uma incidência de 

DIgA de 1:50 em atópicos (Grecco, 1996; Rizzo et al., 2003)  

   

4) Doenças autoimunes e/ou autoanticorpos: a deficiência de IgA pode 

ocorrer associada à presença de autoanticorpos sem manifestações clínicas 

de autoimunidade ou a doenças autoimunes (DAIs)  órgão-específicas ou 

sistêmicas (Cunningham-Rundles, 2004; Carneiro-Sampaio et Coutinho, 

2007, Jacob et al., 2008). A prevalência desta associação varia de 7 a 36% 

na literatura mundial (Etzioni, 2003).  

 

5) reações anafiláticas pós-transfusionais com derivados de sangue: 

são descritas em aproximadamente um terço de pacientes com deficiência 

de IgA, após administração de plasma ou até mesmo de imunoglobulina 

intravenosa, sendo devidas na maioria das vezes à presença de anticorpos 
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IgG ou IgE dirigidos contra a IgA. O desenvolvimento destes anticorpos pode 

não estar associado ao uso de imunoglobulina exógena, uma vez que são 

produzidos em alguns pacientes mesmo na ausência de exposição prévia 

conhecida (Horn et al., 2007; Orange et al., 2006). 

 

 6) doenças neoplásicas: há relatos não comprovados na literatura de risco 

aumentado para o desenvolvimento de linfomas e de adenocarcinomas, 

principalmente de pulmão e de estômago, na deficiência de IgA (Zenone et 

al, 1996). No Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do HC-FMUSP, a 

prevalência de câncer em pacientes com deficiência de IgA foi de apenas  

2% (Kokron et al, 2004).   

 

Durante o acompanhamento de pacientes com deficiência de IgA têm 

sido observadas diferentes evoluções: a) persistência da imunodeficiência 

com ou sem manifestações clínicas; b) recuperação espontânea dos valores 

da IgA, que ocorre especialmente em indivíduos jovens com deficiência 

parcial, reportando-se inclusive recuperação em 50% dos casos; c) 

progressão para imunodeficiência comum variável (Cunningham-Rundles, 

2004; Grecco, 1996). 

 

1.3. Imunodeficiência Comum Variável 

 

  A imunodeficiência comum variável constitui a mais comum das 

imunodeficiências primárias, excluindo-se a deficiência de IgA. Caracteriza-

se pela presença de níveis séricos baixos de IgG, IgA e/ou IgM, ao lado de 
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valores normais ou diminuídos de linfócitos B no sangue periférico. Sua 

prevalência varia de 1:25.000 a 1:100.000, sendo aparentemente mais alta 

em habitantes do norte europeu e seus descendentes. A idade de início dos 

sintomas é variável, afetando desde crianças até adultos idosos, embora 

haja evidências de uma distribuição bimodal com picos entre 1 e 5 anos e 

entre 18 e 25 anos (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-Rundles, 2004; 

Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007). 

 

A imunodeficiência comum variável constitui uma entidade mais grave 

do que a deficiência de deficiência de IgA, embora as duas doenças 

apresentem semelhanças quanto ao espectro de manifestações clínicas, tais 

como:  

 

1) Infecções agudas, crônicas ou de repetição: também são comuns as 

pneumonias (frequentemente associadas a bronquiectasias), bronquite e 

sinusite e as doenças gastrintestinais infecciosas (giardíase, doença sprue-

like, malabsorção inespecífica) e/ou inflamatórias (colite ulcerativa, proctite 

ulcerativa ou doença de Crohn) (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-

Rundles, 2004; Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007). 

 

No entanto, ao contrário do observado na deficiência de IgA, na 

imunodeficiência comum variável é observada maior susceptibilidade a 

infecções por enterovírus que se manifestam com sintomas clássicos de 

meningoencefalite (associados ou não a sintomas de vasculite 

dermatomiosite-like). Infecções oportunistas com agentes virais ou fúngicos 
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também são descritas, mesmo na presença de imunidade celular 

aparentemente conservada. Aproximadamente 10% dos pacientes 

apresentam disfunção hepática associada à infecção pelos vírus B e C da 

hepatite (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-Rundles, 2004; Leiva et al., 

2007; Notarangelo et al., 2007). Alguns indivíduos desenvolvem granulomas 

não caseosos no pulmão, fígado, baço e pele, mimetizando sarcoidose, 

sendo que as causas da relação aparente entre as duas doenças são 

desconhecidas (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-Rundles, 2004; Leiva et 

al., 2007; Notarangelo et al., 2007).   

 

2) Associação com doenças autoimunes: ocorre em aproximadamente 

20% dos casos, incluindo-se a anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica 

idiopática, doença reumatóide, anemia perniciosa, vitiligo e cirrose biliar 

primária (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-Rundles, 2004; Kokron et al., 

2004; Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007). Anticorpos anti-IgA (auto-

anticorpos?) ocorrem apenas raramente (2,8%) e os pacientes apresentam 

risco maior de reações adversas se receberem transfusões parenterais 

contendo traços de IgA ( Orange et al., 2007). 

 

3) Incidência aumentada de processos malignos: ao contrário da 

deficiência de IgA, na imunodeficiência comum variável está bem 

documentado risco 300 vezes maior de linfoma não-Hodgkin (principalmente 

entre mulheres) e 50 vezes maior de câncer gástrico, neste caso 

possivelmente devido à maior frequência de anemia perniciosa ou gastrite 
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atrófica (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-Rundles, 2004; Kokron et al., 

2004; Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007).  

 

O diagnóstico de imunodeficiência comum variável é estabelecido 

frente a pacientes com hipogamaglobulinemia e nos quais outras causas de 

hipogamaglobulinemias primárias bem definidas foram afastadas 

(agamaglobulinemia, hiper-IgM, XLP). Também devem ser excluídas outra 

condições associadas a hipogamaglobulinemias secundárias, tais como: a) 

neoplasias (timoma, leucemia linfocítica crônica e linfomas; b) drogas, sendo 

as mais comuns os imunossupressores e os anti-convulsivantes; c) 

infecções virais (vírus Epstein-Barr, HIV, citomegalovírus, rubéola congênita 

e parvovírus B19); d) enteropatias perdedoras de proteínas, como a 

linfangiectasia intestinal; e) síndrome nefrótica; f) queimaduras; g) doenças 

sistêmicas associadas à supressão da medula óssea (Bonilla et al., 2005). 

 

 

1.4. Deficiência de IgA e Imunodeficiência comum variável como  

manifestações polares de uma mesma doença 

 

Há fortes evidências de que a imunodeficiência comum variável e a 

deficiência de IgA constituam doenças polares de um mesmo espectro de 

imunodeficiências, tais como: mesmo espectro clínico, ocorrência familiar 

das duas doenças e progressão da deficiência de IgA para imunodeficiência 

comum variável  no mesmo indivíduo (Aghamohammadi et al., 2008; Bonilla 

& Geha, 2006; Carvalho Neves Forte W et al., 2000; Cunningham-Rundles, 
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2004; Espanol T et al., 1996; Gutierrez & Kirkpatrick, 2007; Kokron et al., 

2004; Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007; Rivas et al., 2006).  

 

A tendência para esta progressão é maior na DIgA familial, podendo 

estar associada à deleção do braço curto do cromossoma 18 ou a 

determinados haplótipos do MHC. Esta hipótese é corroborada pela 

incidência aumentada de mesmos haplótipos do MHC na deficiência de IgA 

e na imunodeficiência comum variável, sugerindo a existência de um locus 

de susceptibilidade ainda não identificado nas regiões classe I (em especial 

A1 e A8), classe II (especialmente DR3) e classe III (codificação para 

citocinas envolvidas na produção de imunoglobulinas) do MHC  (Bayry et al., 

2005; Español et al, 1996;  Schäffer et al., 2007). Schroder et al. (1998) 

demonstraram associação das duas imunodeficiências com o haplótipo HLA-

A1, B8, DR3 e Aghamohammadi et al. (2008) observaram associação com o 

haplótipo HLA A1, B8, DR3, DQ2 ou parte dele em pacientes com deficiência 

de IgA que evoluiram para imunodeficiência comum variável.  

 

Recentemente, análises moleculares demonstraram mutações no 

alelo (TNFRSF13B) que codifica para um membro da família de receptores 

do fator de necrose tecidual denominado TACI (do termo inglês 

“transmembrane activator and calcium-modulator and cyclophilin ligand 

interactor”) em 4 entre 19 pacientes com imunodeficiência comum variável e 

em 1 entre 16 pacientes com deficiência de IgA. Embora as células B deste 

pacientes expressem TACI na superfície, não são capazes de produzir IgG e 

IgA em resposta a um ligante do TACI. Estes achados são sugestivos de 
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que a alteração no mecanismo de troca de isotipos (class switching) em 

alelos próximos seja responsável pela patogenia de ambas doenças (Castigli 

et al., 2005).  

 

A prevalência e os fatores de risco responsáveis para a progressão da 

deficiência de IgA para imunodeficiência comum variável não estão 

esclarecidos.  Entre os fatores de risco citam-se: infecções crônicas ou de 

repetição (Español, 1996; Grecco, 1996); associação com deficiência de 

subclasse de IgG2 e deficiência de anticorpos anti-pneumococo (Carvalho 

Neves Forte et al., 2000); presença de fenômenos ou doenças autoimunes 

(Aghamohammadi et al., 2008; Cunningham-Rundles, 2004; Guerra, 2002; 

Notarangelo et al., 2006; Vorechovsky, 2000). 

Neste contexto, alguns haplótipos do MHC que têm sido amplamente 

associados a um grande número de doenças autoimunes, também têm sido 

encontrados com maior freqüência em pacientes com deficiência de IgA e 

imunodeficiência comum variável: HLA B8, DR3 (Behan, 1980; Candore et 

al., 2002; Ploski et al., 1993;  Schroder et al., 1998), HLA A28, B14 e HLA 

A1, B8 (Cobain et al., 1983; Hammarstrom et al., 2000; Schäffer et al., 2007); 

homozigose para HLA A1, B8, DR3, DQ2 ou parte deste haplótipo (Candore 

et al., 2002; Espanol et al., 1996; Gutierrez  et al., 1997; Schroder et al., 

1998).  
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1.5.  Fisiopatologia da deficiência de IgA e da imunodeficiência comum 

variável. 

    

Apesar de todos os avanços na área de biologia molecular, a 

fisiopatologia da deficiência de IgA e da imunodeficiência comum variável é 

apenas parcialmente conhecida.  

 

Em geral, a deficiência de IgA está associada a um número normal de 

linfócitos B e de linfócitos CD4+ e CD8+ no sangue periférico.  Embora os 

valores de células B expressando IgA de superfície também estejam normais 

(Grecco, 1996), há evidências de que a posterior diferenciação para células 

produtoras de IgA esteja  bloqueada, possivelmente após a coexpressão da 

IgA e da IgM de superfície. Vários mecanismos têm sido postulados, 

incluindo a presença de células T supressoras IgA-específicas, função T 

auxiliadora inadequada, defeitos intrínsecos de linfócitos B (Marconi et al., 

1998) e diminuição da expressão de CD40 em monócitos ( Kowalczyk et al., 

2006).  Em humanos, é possível que uma das causas da produção de IgA 

seja a ausência da ação de algumas citocinas, tais como IL-4, IL-5, IL-6, IL-

10  e TGF-β   (Benitez et al, 2004). Na maioria dos casos, o defeito 

molecular é desconhecido, embora mutações do gene TACI tenham sido 

identificadas em alguns pacientes (Castigli et al, 2005). 

 

Do mesmo modo, a fisiopatologia da imunodeficiência comum variável 

permanece pouco conhecida; aparentemente, pode resultar da desregulação 
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do sistema imune em vários níveis, levando à falha da diferenciação de 

linfócitos B e consequente deficiência da produção de anticorpos. 

 

A linfopenia, sobretudo de células CD4 naive, é frequente (Farrant et 

al., 1994; Lebranchu et al., 1991), sendo atribuída a diversas causas, como a 

redução de progenitores na medula óssea, deficiência de timopoiese, a 

deficiência de IL-2 e IL-7 e o aumento da apoptose (Aukrust  et al., 1995; Di 

Renzo et al., 2000; Eisenstein et al., 1993; Holm et al., 2005; Iglesias et al., 

1999; Isgro et al., 2005). Em geral, a redução de células TCD4 está 

associada a números normais ou aumentados de células TCD8, o que pode 

alterar a relação CD4/CD8 (Baumert et al., 1992; Holm et al., 2004).  

 

Também estão bem documentadas: redução da expressão e/ou 

produção de IL-2 (Cunningham-Rundles et al., 1992; Cunningham-Rundles 

et al., 1994; Cunningham-Rundles et al., 2001); diminuição de citocinas de 

perfil Th2, tais como  IL-4, IL-5, IL-10  (Di Renzo et al., 2000; Ferrer et al., 

1995; Holm et al., 2003; Pastorelli et al., 1989; Sneller & Strober, 1990); 

defeitos primários de células T (Boncristiano et al., 2000), aumento da 

supressão por células T (Jaffe et al., 2003) e disfunção de células T 

reguladoras (Carneiro-Sampaio & Coutinho, 2007; Etzioni, 2003; Genre et 

al., 2009).  

 

Em aproximadamente 50% dos pacientes ocorrem alterações 

funcionais das células T evidenciadas por anergia cutânea e diminuição da 

resposta proliferativa a mitógenos e antígenos específicos, tais como 
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Candida albicans e toxóide tetânico (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-

Rundles, 2004; Eisenstein et al., 1993; Jaffe et al., 1993; Kokron et al., 2004; 

Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007).  

 

Deste modo, é possível que vários defeitos da imunorregulação 

resultem numa via final comum – a hipogamaglobulinemia – o que poderia 

explicar a grande heterogeneidade do quadro clínico da imunodeficiência 

comum variável. Esta hipótese é corroborada pelo fato de que a alta 

incidência de doenças autoimunes, inflamatórias e neoplasias encontrada na 

imunodeficiência comum variável não é observada na agamaglobulinemia 

ligada ao X, na qual ocorre especificamente uma falha no desenvolvimento 

de linfócitos B (Bonilla & Geha, 2006). 

 

Adicionalmente, na imunodeficiência comum variável também têm 

sido descritos defeitos primários de linfócitos B. Neste contexto, seu número 

pode estar normal ou reduzido no sangue periférico (Cunningham-Rundles & 

Bodian, 1999; Kokron et al., 2004; Notarangelo et al., 2006); também podem 

ocorrer  defeitos de receptores que exercem função na diferenciação (Denz 

et al., 2000)  e na maturação celular, especialmente mutações no CD19 (van 

Zelm et al., 2006),  assim como na geração da diversidade dos anticorpos, 

como o BAFF-R (do termo inglês, B cell activating factor of the tumor 

necrosis factor family receptor (BAFF-R),ICOS (inducible costimulator of 

activated T cells) e TACI (transmembrane activator and CAML) (Etzioni, 

2003). 
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Entre os vários distúrbios envolvidos na diferenciação ou função dos 

linfócitos B, tem sido dada grande ênfase àqueles referentes à maturação 

das células de memória caracterizadas imunofenotipicamente como 

CD19+CD27+ (Agematsu et al., 2002; Brouet et al., 2000; Ko et al., 2005; 

Piqueras et al., 2003; Salzer  & Grimbacher, 2006;  Warnatz et al., 2002). 

 

As células da linhagem B originam-se de células-tronco 

hematopoiéticas presentes na medula óssea; primeiramente, ocorre 

transcrição dos genes da cadeia pesada da IgM (cadeia µ), sendo neste 

estágio denominadas células pró-B. Após várias divisões, as células pró-B 

originam as células pré–B, nas quais ocorre transcrição dos genes das 

cadeias leves da IgM. Os linfócitos pré-B são identificados pela presença de 

IgM intra-citoplasmática e ausência da mesma na superfície, constituindo 

células precursoras dos linfócitos B  primordiais imaturos que,  por sua vez,  

caracterizam-se por expressarem apenas IgM de superfície.  A seguir, 

durante sua diferenciação, os linfócitos B passam a coexpressar IgM e IgD 

constituindo os chamados linfócitos primordiais ou naive que não tiveram 

contato com antígenos; nesta fase, ainda habitam a medula óssea e 

independem de estímulo antigênico para seu desenvolvimento. A expressão 

da IgD de superfície  constitui  um evento posterior à da IgM, sendo sua 

presença importante para a regulação da ativação dos linfócitos B durante a 

resposta a um estímulo antigênico (Abbas et al., 2007).      

 

     A seguir, os linfócitos B primordiais maduros expressando IgM e IgD 

de superfície migram para os órgãos linfóides secundários, onde dividem-se 
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em duas subpopulações de acordo com seu tamanho, localização 

microanatômica, expressão de marcadores de superfície e atividade 

funcional (Martin & Kearney, 2000). 

 

      No baço, as células que migram das regiões periarteriais para o 

centro germinativo dos folículos linfóides são denominadas células B 

foliculares. São classificadas fenotipicamente como células B CD19 

IgMbaixoIgDaltoCD21altoCD23alto, apresentam vida média de 4,5 meses e 

correspondem a 80 - 90% dos linfócitos B esplênicos (Wortis & Berland, 

2002).  

 

      A segunda população é constituída por células B ainda mais 

especializadas e classificadas fenotipicamente como células CD19 

IgMaltoIgDbaixoCD21altoCD23baixo, que migram para a zona marginal do folículo 

linfóide. Estas células apresentam vida média de 13,2 meses, correspondem 

a aproximadamente 5-10% dos linfócitos do baço e são denominadas 

células pré-ativadas por estarem envolvidas em respostas mais rápidas, 

vigorosas e prolongadas (Weller et al., 2004).   

 

No folículo linfóide, após interação com um antígeno T-dependente, 

as células B CD19+IgM+IgD+ ativadas podem evoluir para células 

produtoras de anticorpos através de duas vias separadas de diferenciação: 

1) entram em focos proliferativos extrafoliculares onde se diferenciam 

rapidamente em células produtoras de vida curta que secretam 

predominantemente IgM (3-6); 2) entram nos centros germinativos, onde 



Jose de Jesus Rivas                                                                         1. INTRODUÇÃO 

 

19 

 

ocorre hipermutação somática dos genes da região variável, troca do isotipo 

das imunoglobulinas  e a seleção de clones de alta afinidade.  

 

As células B selecionadas através de afinidade de maturação 

originam duas subpopulações: 1) células produtoras de anticorpos de vida-

longa que voltam para a medula óssea e produzem anticorpos de alta 

afinidade, sendo responsáveis pela imunidade humoral de longo prazo; 2) 

células B de memória de alta afinidade, que persistem por muitos anos e 

conferem ao sistema imunológico a capacidade de responder de uma forma 

mais rápida e eficiente ao encontro subsequente com o mesmo antígeno. 

Em indivíduos saudáveis, os linfócitos B de memória atingem em torno de 

0.5 % dos linfócitos do sangue periférico (Hardy & Hayakawa, 2001). 

 

Estudos recentes indicam que existem sub-populações de linfócitos B 

de memória com características fenotípicas e funcionais diferentes, 

originados nos folículos linfóides dos órgãos linfóides secundários (Dorner  & 

Radbruch, 2005; Shi et al., 2003).  

 

Os linfócitos presentes no centro germinativo (linfócitos de transição) 

originam as células B de memória clássicas (class switched) 

CD19+CD27+IgM–IgD–, que sofreram hipermutação somática e que têm a 

capacidade de fazer a troca de isótopo da cadeia pesada da IgM para as 

demais classes de imunoglobulinas, resultando na produção de IgG, IgA ou 

IgE (Wortis & Berland, 2001). As células B da zona marginal originam 

linfócitos CD27+IgM+IgD+ que sofrem hipermutação somática limitada e que 
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são capazes de produzir IgM de alta afinidade mas pequena quantidade de 

IgG. Já foi demonstrada uma deficiência no mecanismo de troca da cadeia 

pesada resultando na persistência da IgM e IgD de superfície e produção 

ineficiente de IgG, IgA e IgE (Oliver et al., 1997; Martin & Kearney, 2000). 

Representam no sangue periférico a população recirculante de linfócitos B 

da zona marginal esplênica (Weller et al., 2004).  

 

Embora as células B maduras estejam presentes em números 

normais no sangue periférico da maioria dos pacientes com imunodeficiência 

comum variável, a análise fenotípica demonstra redução das subpopulações 

de células de memória CD19+CD27+ e de células B clássicas ou class-

switched (CD27+IgM-IgD-) em cerca de 50-75% deles  (Agematsu et al., 

2002; Alachkar  et al., 2006; Bonilla et al., 2005; Brouet et al., 2000; Ko et al., 

2005; Salzer et al., 2006). Do mesmo modo, podem estar diminuídas em 

várias doenças autoimunes (Odendalh et al., 2000; Richars et al., 2000; 

Hansen et al., 2002).   

 

Há evidências de que pacientes com imunodeficiência comum 

variável e diminuição de linfócitos B CD27+ de memória apresentam um risco 

aumentado de desenvolver doenças (Warnatz et al., 2002; Wehr et al., 

2007). As causas destas associações ainda não foram esclarecidas, 

havendo evidências de que possam ser decorrentes de hipermutações no 

CD27 (Nagumo et al., 2002) ou do aumento de células imaturas por 

alteração na expressão e ativação do CD27 (Viau et Zouali, 2005). 
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Tendo em vista os numerosos relatos da diminuição de células B de 

memória em pacientes com imunodeficiência comum variável, ao lado 

grande heterogeneidade de suas manifestações clínicas, têm sido propostas 

várias classificações da doença baseadas em critérios clínicos e alterações 

da subpopulação linfocitária B de memória . As mais frequentemente 

utilizadas são as de Paris (Piqueras et al., 2003), a de Freiburg (Warnatz et 

al., 2002) e a EUROclass (Wehr ET AL., 2007). 

 

Embora haja na literatura numerosos estudos relacionados à 

investigação de células B de memória em pacientes com imunodeficiência 

comum variável associada ou não à autoimunidade, o mesmo não acontece 

em relação à deficiência de IgA. Relatos antigos sugerem a presença de 

células B coexpressando IgA, IgM e IgD compatível  com uma parada na 

maturação dos linfócitos; interessantemente, aqueles pacientes nos quais 

foram descritas evoluíram posteriormente para imunodeficiência comum 

variável (Gathings et al., 1977; Conley & Cooper, 1981).   

   

 Relatos mais recentes apresentam resultados conflitantes: as células 

B de memória clássicas parecem estar diminuídas em crianças (Bukowska-

Straková et al., 2009) com deficiência de IgA mas normais em adultos com 

esta doença (Litzman et al., 2007).  
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Fundamentação do Estudo 

 

Tendo-se em vista: 1) a existência de relatos da persistência de 

células B imaturas IgM+ IgD+ em pacientes com DIgA que evoluíram 

posteriormente para imunodeficiência comum variável; 2) a diminuição de 

células B de memória CD27+ IgM- IgD- em uma proporção de pacientes com 

imunodeficiência comum variável associada à autoimunidade; 3) as 

evidências de que a presença de doenças autoimunes em pacientes com 

DIgA constitua um fator de risco para a progressão para imunodeficiência 

comum variável, os objetivos deste estudo são:        
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

1. Analisar a expressão de marcadores celulares utilizados para a avaliação 

de populações de linfócitos B do sangue periférico em pacientes com 

deficiência de IgA em comparação a pacientes com imunodeficiência comum 

variável sem ou com doença autoimune associada. 

 

2. Verificar se existe relação entre o número de células B de memória do 

sangue periférico e a presença de doenças autoimunes em pacientes com 

deficiência de IgA em comparação a pacientes com imunodeficiência comum 

variável.  
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3.4.2 Análise estatística 

 

O interesse do estudo foi comparar as variâncias das populações de 

pacientes com deficiência de IgA e com imunodeficiência comum variável 

para  saber se existe diferença nos marcadores entre os  grupos . 

 

  Inicialmente foram calculadas e representadas as medidas descritivas 

(média, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo) da idade, sexo e de 

cada marcador dos pacientes em cada grupo. Para comparar os dados e 

obter a estimativa da existência de diferença entre os grupos foi aplicado o 

teste de análise de variância ANOVA (Analisys of Variance).  

        As medidas foram comparadas com dois fatores, sendo eles os grupos 

DIgA ou ICV com DAI ou sem DAI. 

 
 
 
 

 

 Para as análises que apresentaram significância estatística (p < 0,05) 

foram realizadas comparações múltiplas de Bonferroni (Neter, et. al., 1996) 

para verificar entre quais proporções ocorrem essas diferenças. Foi testada 

a existência de associação entre o sexo e o grupo com uso do teste do qui-

quadrado (Bussab e Morettin, 1987). 

 

 

Os resultados foram ilustrados com uso de gráficos de barras 

representando as médias e os respectivos erros padrões.  O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

 

 

 

. 
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4.0. RESULTADOS 

 

4.1. Pacientes  

 

Foram avaliados 28 pacientes com diagnóstico de deficiência de IgA 

(DIgA)  em  comparação a 28 pacientes com imunodeficiência comum 

variável (ICV). De acordo com a associação ou não com doenças 

autoimunes (DAIs), os pacientes foram distribuídos em 4 grupos: 1) 

deficiência de IgA sem doença autoimune (DIgA sem DAI) – 14 pacientes; 

deficiência de IgA com doença autoimune (DIgA com  DAI) – 14 pacientes; 

3) imunodeficiência comum variável sem doença autoimune (ICV sem DAI) – 

14 pacientes; 4) imunodeficiência comum variável com doença autoimune 

(ICV com DAI) – 14 pacientes.       

 

4.2 Idade 

 

Os dados referentes à estatística descritiva (média e mediana) das 

idades para cada grupo são apresentados na tabela 1 e a distribuição 

individual das idades é mostrada no anexo 2. 

 

 

Tabela 1. Distribuição de idade em pacientes com deficiência de IgA e 

imunodeficiência comum variável sem ou com doença autoimune. 

 

Variável Grupo D autoimune Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade 

DIgA 
sem DAI 31,64 11,15 29,50 18,00 54,00 14 

com DAI 38,29 16,01 31,50 21,00 66,00 14 

ICV 
sem DAI 35,93 16,78 28,00 18,00 75,00 14 

com DAI 42,71 12,52 39,50 26,00 66,00 14 
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Não houve diferença estatisticamente significativa entre as idades dos 

pacientes nos grupos com DIgA e ICV (p = 0,260), assim como nos grupos 

sem DAI e com DAI (p = 0,085). 

 

4.3 Gênero 

 

        Na Tabela 2 está descrita a distribuição quanto ao gênero no 

espaço amostral de interesse. Os dados observados demonstram que a 

distribuição dos sexos entre os 4 grupos estatisticamente foi a mesma 

(p=0,380). Os dados individuais estão representados nos anexos 2 - 5. 

 

 

Tabela 2. Descrição da distribuição dos gêneros em pacientes com 

deficiência de IgA e imunodeficiência comum variável sem ou com doença 

autoimune. 

 

 Sexo   

Grupo  F M P 

  N % n %   

DIgA sem DAI 7 50,0 7 50,0 

0,380 
DIgA com DAI 10 71,4 4 28,6 

ICV sem DAI 6 42,9 8 57,1 

ICV com DAI 6 42,9 8 57,1 

Total 29 51,8 27 48,2   

 

 

 

4.4  Análise imunofenotípica de populações de linfócitos B. 

 

       Foi considerada a expressão isolada e/ou concomitante dos marcadores 

de superfície utilizados na pesquisa (CD19, CD27, IgM e IgD). A co-

expressão destes marcadores identifica as várias subpopulações de 

linfócitos B.  
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        Em relação a cada grupo estudado, a estatística descritiva dos linfócitos 

totais e dos linfócitos B totais do sangue periférico está relacionada no anexo 

6 e a das subpopulações de linfócitos B consta na tabela 3. Os valores 

individuais percentuais e absolutos estão demonstrados no anexo 6. 

 

4.4.1  Linfócitos B naive. 

          

        A presença única de CD19 define a população de linfócitos B totais do 

sangue periférico, enquanto a co-expressão de CD19 e IgM na superfície da 

célula identifica os linfócitos B primordiais ou naive. Na tabela 3 e no gráfico 

1 estão apresentados os valores percentuais médios dos linfócitos 

CD19+IgM+. Os valores percentuais individuais estão demonstrados no 

anexo 4 e os valores absolutos no anexo 5. 

 

O teste de ANOVA aplicado à distribuição dos valores amostrais demonstrou 

que não houve diferença quanto aos valores percentuais médios de linfócitos 

B naive  entre os grupos analisados (p=0,61). 

 

 

 

4.4.2 Linfócitos B de memória clássicos (CD19+CD27+).  

 

A expressão de CD27 e ausência de IgM e de IgD de superfície 

caracterizam fenotipicamente os linfócitos B de memória clássicos 

(CD19+CD27+IgM-IgD-) que já sofreram troca de isótipo (class-switched). 

Os valores percentuais médios desta população estão apresentados na 

tabela 3 e no gráfico 2. Os valores percentuais individuais estão 

demonstrados no anexo 6. 

 

A análise dos dados apresentados no gráfico 2 e tabela 3 sugere 

diferença quanto aos valores percentuais médios de células B de memória 
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clássicas em pacientes com deficiência de IgA  e com imunodeficiência 

comum variável quando associadas a doenças autoimunes.  Embora o teste 

de ANOVA tenha sido compatível com a existência de diferença entre os 

quatro grupos analisados (p=0,034), a aplicação do teste de Bonferrone para 

correção dos resultados não confirmou esta hipótese, que foi por isto 

desconsiderada sob o risco de se cometer na pesquisa um erro tipo II 

(Bussab & Morettin, 1987; Neter et al., 1996)  

 

 

4.4.3 Linfócitos B de memória com persistência de IgM  (CD27+IgM+)  

 

          A expressão isolada de IgM na superfície dos linfócitos B representa 

as células B primordiais ou naive, enquanto a coexpressão com CD27 marca 

uma subpopulação de linfócitos B denominados linfócitos B de memória com 

persistência de IgM e representados fenotipicamente como CD27+IgM+. 

 

Os valores percentuais médios desta população estão apresentados 

na tabela 3 e no gráfico 3. Os valores percentuais individuais estão 

demonstrados no anexo 6. 

 

Os pacientes com doença autoimune associada apresentaram valores 

percentuais médios maiores de linfócitos CD27+IgM+ do que pacientes sem 

doença autoimune, independentemente do grupo em estudo.  

 

 

4.4.4 Linfócitos B de memória com persistência de IgD (CD27+IgD+) 

 

 

        A coexpressão de IgD com CD27 marca uma subpopulação de 

linfócitos B imaturos denominados linfócitos B de memória com persistência 

de IgD e representados fenotipicamente como CD27+IgD+.  
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Os valores percentuais médios desta população estão apresentados na 

tabela 3 e no gráfico 4. Os valores percentuais individuais estão 

demonstrados no anexo 6. 

 

Os valores percentuais médios de linfócitos CD27+ IgD+ nos 

pacientes com doença autoimune associada à deficiência de IgA  ou 

imunodeficiência comum variável foram maiores do que naqueles sem 

doença autoimune. 
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Tabela 3. Valores percentuais médios de subpopulações de células B no 

sangue periférico de pacientes com deficiência de IgA e imunodeficiência 

comum variável sem ou com doença autoimune associada. 

 

Linfócitos  Grupo DAI Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Linfócitos 
1
 

CD19+ IgM+ 
(%) 

DIgA 

sem 
DAI  8.21 2.77 8.64 4.04 13.01 14 
com 
DAI 7.80 2.67 7.80 3.59 12.74 14 

ICV 

sem 
DAI 7.42 2.94 6.69 2.26 12.90 14 
com 
DAI 7.77 2.65 8.50 3.08 11.26 14 

Linfócitos 
2
 

CD19+ D27+ 
 (%) 

DIgA 

sem 
DAI 3.13 1.68 3.46 0.46 6.07 14 

com 
DAI 2.42 1.27 2.46 0.35 4.61 14 

ICV 

sem 
DAI 1.52 1.55 1.00 0.13 4.79 14 

com 
DAI 3.02 2.74 2.16 0.44 10.04 14 

Linfócitos 
3
 

CD27+ IgM+ 
(%) 

DIgA 

sem 
DAI 0.57 0.64 0.41 0.04 2.54 14 
com 
DAI 1.31 1.71 0.77 0.04 6.18 14 

ICV 

sem 
DAI 0.62 0.97 0.28 0.01 3.67 14 
com 
DAI 1.72 0.99 1.94 0.10 3.01 14 

Linfócitos 
4
 

CD27+ IgD+ 
(%) 

DIgA 

sem 
DAI 0.57 0.91 0.25 0.02 3.51 14 

com 
DAI 1.96 1.75 1.22 0.39 6.69 14 

ICV 

sem 
DAI 1.05 0.97 0.72 0.13 3.31 14 

com 
DAI 2.29 1.86 1.71 0.03 6.13 14 

 
 1-Linfócitos B primordiais ou naive; 2-Linfócitos B de memória com hiperrmutação somática (“class-
switched”) fenotipicamente caracterizados como CD19+CD27+IgM - IgD - ;  3-Linfócitos B de memória 
com persistência de IgM  caracterizados fenotipicamente como CD19+CD27+IgM+IgD- ; 4. Linfócitos 
B de memória com persistência de IgD caracterizados fenotipicamente como CD19+CD27+ IgM- IgD+. 
 
Os valores percentuais foram calculados em relação ao número de linfócitos B totais (CD19+) do 
sangue periférico. Os valores de referência na literatura mundial e adotados no laboratório onde os 
exames foram realizados são: CD19+IgM+ = 5 -15% dos linfócitos totais; CD19+CD27+ =  2 - 8% dos 
linfócitos B CD19+; CD27+ IgM+ = 5-15%; CD27+IgD+ = <1%. 
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Gráfico 1. Valores percentuais médios de células B naive (CD19+ IgM+) em 

pacientes com deficiência de IgA  e com imunodeficiência comum variável 

sem ou com doença autoimune associada. 
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Gráfico 2. Valores percentuais médios de linfócitos B de memória clássicos 

CD19+ CD27+ em pacientes com deficiência de IgA  e com imunodeficiência 

comum variável sem ou com doença autoimune associada. 
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Gráfico 3. Valores percentuais médios de linfócitos CD27+ IgM+ em 

pacientes com deficiência de IgA  e com imunodeficiência comum variável 

sem ou com doença autoimune  associada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

sem 

DAI 

 

 

com 

DAI 

 

 

sem 

DAI 

  

com 

DAI 

 

 
DIgA ICV

% 

Linfócitos 
CD27+IgM+ 
 

 

*

*

* p=0,004 Média ± EP 



Jose de Jesus Rivas                                                                                     4. RESULTADOS 

 

                                                                                                                                                            42

 

 

 

 

Gráfico 4. Valores percentuais médios de linfócitos CD27+ IgD+ em 

pacientes com deficiência de IgA  e com imunodeficiência comum variável 

sem ou com doença autoimune  associada.  
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5.0.  DISCUSSÃO              

 

            As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças 

heterogêneas que apresentam vários níveis de complexidade e gravidade. 

Um grande número de pacientes apresenta quadros clínicos diversos, 

incluindo infecções recorrentes, câncer, doenças atópicas e autoimunidade. 

Recentemente, tem sido relatada uma clara associação entre 

imunodeficiências primárias e doenças autoimunes (Barros et al., 2007; 

Cunningham-Rundles, 2004; Carneiro-Sampaio et al., 2008; Notarangelo et 

al., 2006).  

 

        Publicações atuais tentam classificar as imunodeficiências segundo a 

presença de autoimunidade. Neste contexto, existem imunodeficiências nas 

quais esta associação ocorre em até 80% dos casos, incluindo entre outras 

a poliendocrinopatia autoimune associada à candidiase e distrofia 

ectodermica (APECED), a síndrome linfoproliferativa autoimune, a síndrome 

de Omenn e a deficiência de C1q. (Carneiro-Sampaio & Coutinho, 2007). 

Após as infecções de repetição, as doenças autoimunes constituem as 

patologias mais frequentemente associadas à imunodeficiência comum 

variável (Cunningham-Rundles, 2004; Kokron et al., 2004; Notarangelo et al., 

2006), embora haja evidências de que sejam as manifestações mais comuns 

em pacientes com deficiência de IgA (Etzioni, 2003). 

 

O papel dos linfócitos B na regulação dos mecanismos imunológicos 

vem sendo amplamente investigado nas últimas décadas. No entanto, os 
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resultados destas pesquisas demonstram que apesar da vasta gama de 

informações geradas quanto aos mecanismos fisiológicos de maturação e 

funcionamento das células B, tornam-se necessárias investigações 

adicionais para re-examinar as diversas possibilidades de alterações 

morfológicas e funcionais dos linfócitos B em pacientes com 

imunodeficiências primárias e doenças autoimunes. 

 

Nos últimos anos, numerosas publicações têm demonstrado 

alterações do compartimento de células B, especialmente de células de 

memória, tanto em pacientes com doenças autoimunes isoladas, (Hansen et 

al., 2002; Odendalh et al., 2000; Richars et al., 2000) assim como em 

pacientes com imunodeficiência comum variável associada ou não a 

manifestações de autoimunidade (Haymore et al., 2008; Warnatz et al., 

2002; Piqueras et al., 2003; Wehr et al., 2007).  No entanto, embora os 

pacientes com deficiência de IgA também apresentem maior prevalência de 

doenças autoimunes, as publicações referentes às células B de memória 

nesta imunodeficiência são escassas na literatura antiga (Gathings et al., 

1977; Conley & Cooper, 1981) e recente (Litzman et al., 2007; Bukowska-

Straková et al., 2009),  

 

Neste estudo, o objetivo primário foi avaliar quantitativamente 

subpopulações de linfócitos B de memória do sangue periférico de pacientes 

com deficiência de IgA em comparação a pacientes com imunodeficiência 

comum variável. O objetivo secundário foi analisar se existe relação entre 

eventuais alterações numéricas de algumas populações de células B de 
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memória e a associação com doenças autoimunes nos dois tipos de 

imunodeficiências. 

 

Foram analisados 56 indivíduos igualmente distribuídos em 4 grupos: 

pacientes com deficiência de IgA sem ou com doenças autoimunes 

associadas  e pacientes com imunodeficiência comum variável sem ou com 

doenças autoimunes. Os  grupos analisados foram homogêneos quanto à 

idade e gênero, uma vez que os participantes foram pareados em relação a 

estes parâmetros durante a seleção para participação no estudo.  

 

Nesta casuística, as doenças autoimunes associadas à deficiência de 

IgA  foram mais freqüentes em pacientes femininas (10/14) e as mais 

comuns foram a tireoidite de Hashimoto (6/14),  a doença celíaca (4/14), a 

artrite reumatoide juvenil (2/14) e o lupus eritematoso sistêmico (2/14) 

(anexo 3).  

 

Estes dados estão de acordo os relatos presentes na literatura. As 

doenças autoimunes mais comumente associadas à deficiência de IgA são a 

tireoidite, a doença celíaca, o lupus eritematoso sistêmico, a artrite 

reumatóide, a anemia hemolítica, a anemia perniciosa, a púrpura 

trombocitopênica idiopática, o vitiligo, a doença de Still, a 

dermatopolimiosite, a síndrome de Sjögren, o diabetes tipo e várias doenças 

neurológicas (Grecco, 1996; Kokron et al, 2004; Cunningham-Rundles, 2004; 

Carneiro-Sampaio & Coutinho, 2007; Barros et al., 2007).  
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Embora a doença celíaca incida em 1-4.5% dos pacientes com 

imunodeficiências (Carneiro-Sampaio, 2008), deve-se ressaltar a dificuldade 

da confirmação do seu diagnóstico quando ocorre associada à deficiência de 

IgA. Um dos autoanticorpos possivelmente implicados na fisiopatologia 

doença celíaca e que constituem marcadores diagnósticos são os anticorpos 

anti-endomísio do isótipo A que, evidentemente, estão indetectáveis na 

maioria dos indivíduos com deficiência total de IgA. Mais recentemente, têm 

sido pesquisados anticorpos IgG anti-transglutaminase, que parecem facilitar 

a investigação sorológica da doença celíaca nesses pacientes  (McGowan et 

al., 2008), embora o exame padrão ouro continue sendo a biópsia de 

mucosa de intestino.  

 

 

A prevalência da associação entre deficiência de IgA  e doenças 

autoimunes varia de 7 a 36% na literatura mundial (Etzioni, 2003)  

Adicionalmente, também podem ser detectados autoanticorpos, mesmo na 

ausência de manifestações clínicas de autoimunidade, tais como: FAN, anti-

Jo-1, anti-cardiolipina, anti-Sm, anti-tireoglobulina, anti-microssoma de 

tireóide, anti-membrana basal, anti-músculo liso, anti-células pancreáticas e 

anti-células adrenais (Grecco, 1996; Cunningham-Rundles, 2004; Carneiro-

Sampaio, 2008; Barros et al., 2007). 

 

Embora a maioria dos casos de DIgA seja esporádica, existe herança 

familiar reconhecida em 25% dos indivíduos afetados, o que sugere uma 
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forte influência genética. Esta herança parece ser poligênica e não restrita a 

alelos mendelianos (Koskinen et al., 1994; Koskinen, 2006).  

 

Nesta casuística, quatro pacientes com deficiência de IgA pertenciam 

à mesma família, sendo que dois deles apresentam doença celíaca. Na 

realidade, esse grupamento familiar é interessantíssimo, uma vez que a mãe 

e quatro filhos apresentam deficiência de IgA e, três dos quais, também 

doença celíaca (Anexo 3).  

 

Também desperta interesse outro grupamento familiar: dois irmãos de 

gêneros diferentes com deficiência de IgA desenvolveram lupus 

precocemente. Além do mais, sua genitora é portadora de imunodeficiência 

comum variável e síndrome de Sjögren e sua progenitora materna de 

esclerose sistêmica progressiva.  

  

Estas ocorrências familiares de deficiência de IgA associada a  

manifestações de autoimunidade,  como a  doença celíaca e o lupus 

eritematoso sistêmico, não são raras, estando de acordo com relatos prévios 

na literatura (Grecco, 1996; Cunningham-Rundles, 2004; Carneiro-Sampaio, 

2008; Barros et al., 2007). Existem claras evidências de que a homozigose 

para HLA A1, B8, DR3, DQ2 ou parte deste haplótipo constituam fator de 

risco para o desenvolvimento não apenas da deficiência de IgA e da 

imunodeficência comum variável, mas também de algumas doenças 

autoimunes, tais como: doença celíaca, miastenia grave, doença de Graves 
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e lupus eritematoso sistêmico (Candore et al., 2002; Espanol et al., 1996; 

Gutierrez  et al., 1997; Schroder et al., 1998).  

 

Não restam dúvidas de que a grande variedade de defeitos genéticos 

que predispõem um indivíduo à imunodeficiência e autoimunidade envolvem 

causas multifatoriais. Embora esta associação pareça constituir uma 

situação paradoxal, acredita-se que exista em grande parte dos pacientes 

com deficiência de IgA uma incapacidade de eliminar agentes virais e 

bacterianos; como conseqüência, é gerada uma resposta inflamatória 

exacerbada que pode levar ao dano tecidual e à autoimunidade em 

indivíduos geneticamente predispostos (Etzioni, 2003; Jacob et al, 2008). 

 

Neste mesmo contexto, também a falha na eliminação de 

macromoléculas, tais como o leite e o glúten, pode resultar na produção de 

anticorpos do isótipo G e na intolerância a certos alimentos. Como exemplo, 

a presença de anticorpos IgG anti-gliadina pode desencadear doença 

celíaca em pacientes com deficiência de IgA. Também pode ocorrer 

malabsorção isoladamente ou associada à hiperplasia nodular primária  

 

Nesta casuística, nos pacientes com imunodeficiência comum variável, 

a prevalência de autoimunidade foi mais comum no gênero masculino e as 

associações mais freqüentes foram com tireoidite de Hashimoto (4/14), 

doença celíaca (2/14), vasculite sistêmica (2/14) e as anemias autoimunes 

(2/14) (anexo 5), o que também está de acordo com numerosos relatos na 
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literatura (Bonilla & Geha, 2006; Cunningham-Rundles, 2004; Hostoffer, 

2007; Kokron et al., 2004; Leiva et al., 2007; Notarangelo et al., 2007). 

 

     Há fortes evidências de que a imunodeficiência comum variável e a 

deficiência de IgA constituam doenças polares de um mesmo espectro de 

imunodeficiências, tais como 1) mulheres com imunodeficiência comum 

variável apresentam risco maior de ter filhos com deficiência IgA; 2) ambas 

doenças podem ocorrer na mesma família; 3) os pacientes com deficiência 

de IgA dividem o mesmo espectro de manifestações clínicas com pacientes 

com imunodeficiência comum variável, embora esta última caracterize-se 

pela evolução e presença de sintomas clínicos mais graves; 4) 

ocasionalmente, pacientes com deficiência de IgA podem evoluir para 

hipogamaglobulinemia (Aghamohammadi et al., 2008; Bonilla & Geha, 2006; 

Carvalho Neves Forte W et al., 2000; Cunningham-Rundles, 2004; Espanol T 

et al., 1996; Gutierrez & Kirkpatrick, 2007; Kokron et al., 2004; Leiva et al., 

2007; Notarangelo et al., 2006; Rivas et al., 2006).  

 

A prevalência e os fatores de risco responsáveis para essa 

progressão  ainda não foram esclarecidos. Pacientes com deficiência de IgA 

que apresentam manifestações clínicas mais exuberantes e que cursam com 

infecções de repetição podem, eventualmente, evoluir para imunodeficiência 

comum variável (Español, 1996; Etizioni, 2003; Grecco, 1996; Guerra, 2002; 

Jacob et al., 2008)).  Neste contexto, cabe ressaltar que a deficiência de IgA 

pode ocorrer associada a outras imunodeficiências, como a deficiência de 

subclasse de IgG2 e deficiência de anticorpos anti-pneumococo (Carvalho 
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Neves Forte et al., 2000).  Do mesmo modo, essa progressão parece estar 

associada à presença de fenômenos ou doenças autoimunes em pacientes 

com DIgA, tais como citopenias, lúpus eritematoso sistêmico, diabetes 

insulino-dependente autoimune e artrite reumatoide  (Aghamohammadi et 

al., 2008; Cunningham-Rundles, 2004; Guerra, 2002; Notarangelo et al., 

2006; Vorechovsky, 2000). 

 

Neste contexto, alguns haplótipos do MHC que têm sido amplamente 

associados a um grande número de doenças autoimunes, também têm sido 

encontrados com maior freqüência em pacientes com deficiência de IgA e 

imunodeficiência comum variável. Entre os vários citam-se: HLA B8, DR3 

(Behan, 1980; Candore et al., 2002; Ploski et al., 1993;  Schroder et al., 

1998), HLA A28, B14 e HLA A1, B8 (Cobain et al., 1983; Hammarstrom et 

al., 2000; Schäffer et al., 2007) e a  homozigose para HLA A1, B8, DR3, DQ2 

ou parte deste haplótipo (Candore et al., 2002; Espanol et al., 1996; 

Gutierrez  et al., 1997; Schroder et al., 1998).  

 

Embora a deficiência de IgA e a imunodeficiência comum variável 

estejam geneticamente relacionadas, sua patogênese ainda é 

desconhecida. Enquanto existem numerosos relatos de uma grande 

variedade de alterações fenotípicas e funcionais de subpopulações 

linfocitárias B na imunodeficiência comum variável, há poucos dados 

disponíveis na literatura antiga (Conley & Cooper, 1981; Gathings et al., 

1977) e recente (Litzman et al., 2007; Bukowska-Straková et al., 2009 )  

referentes à deficiência de IgA.  
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Por este motivo, o primeiro objetivo deste estudo foi avaliar 

quantitativamente subpopulações de linfócitos B de memória do sangue 

periférico de pacientes com deficiência de IgA em comparação a pacientes 

com imunodeficiência comum variável.  Adicionalmente, dada a prevalência 

significativa de autoimunidade em ambas doenças e relatos freqüentes da 

alteração de subpopulações linfocitárias B na imunodeficiência comum 

variável associada a doenças autoimunes, o objetivo secundário foi analisar 

se existe relação entre eventuais alterações numéricas de algumas 

subpopulações de células B e a associação com doenças autoimunes nos 

dois tipos de imunodeficiências. 

 

   Para análise dos resultados referentes às subpopulações de células 

B, os dados foram interpretados considerando os conceitos clássicos 

vigentes na literatura internacional. Para tanto, foi considerada a expressão 

isolada ou concomitante dos marcadores de superfície utilizados na 

pesquisa (CD19, CD27, IgM e IgD).  Foram avaliadas as seguintes 

subpopulações: linfócitos B primordiais ou naive (CD19+IgM+); linfócitos B 

de memória clássicos ou class-switched (CD19+CD27+IgM-IgD-) aqui 

representados como CD19+CD27+; linfócitos B de memória com 

persistência de IgM (CD19+CD27+IgM+) representados como CD27+IgM+ 

ou com persistência de IgD (CD19+CD27+IgD+) representados como 

CD27+IgD+.  Cabe relembrar que CD19 constitui um pan-marcador de 

linfócitos B que permite a identificação de todas as subpopulações das 
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células B do sangue periférico, enquanto CD27 tipicamente caracteriza as 

células de memória.   

 

Durante sua ontogenia, os linfócitos B são liberados da medula óssea 

para o sangue periférico e coexpressam IgM e IgD de superfície constituindo 

os chamados linfócitos primordiais ou naive. A seguir, migram para os 

órgãos linfóides secundários, onde se dividem em duas subpopulações; no 

baço, migram para o centro germinativo, sendo denominadas células B 

foliculares, ou para a zona marginal do folículo linfóide, sendo denominadas 

células pré-ativadas (Martin & Kearney, 2000; Weller et al., 2004).   

 

Neste estudo, os valores médios de linfócitos B primordiais ou naive 

CD19+IgM+ foram similares nos vários grupos estudados, sugerindo não 

existir uma relação direta entre esta população celular e a presença de 

doenças autoimunes. Estes dados estão de acordo com outros relatos da 

literatura em pacientes com imunodeficiência comum variável (Etzioni, 2003; 

Haymore et al., 2008; Piqueras et al., 2003; Warnatz et al., 2002; Wehr et al., 

2007)) ou deficiência de IgA em adultos  (Litzman et al., 2007) e crianças 

(Bukowska-Straková et al., 2009),  nos quais também não foram 

encontradas alterações de populações linfocitárias B naive. 

 

Após interação com um antígeno T-dependente, os linfócitos 

presentes no centro germinativo originam as células B de memória 

identificadas pelo marcador CD27. A presença ou ausência de IgM e IgD de 

superfície permite diferenciar as várias subpopulações de células B de 
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memória: células primordiais ou naive que ainda não sofreram troca de 

isotipo (CD19+CD27+IgM+IgD+); células B de memória com persistência de 

IgM (CD19+CD27+IgM+) ou de IgD (CD19+CD27+IgD+); células B de 

memória  clássicas ou class switched CD19+CD27+IgM–IgD–, que sofreram 

hipermutação somática e que têm a capacidade de fazer a troca de isótopos 

para as demais imunoglobulinas (Wortis & Berland, 2001). As células B da 

zona marginal originam linfócitos CD27+IgM+IgD+ que sofrem hipermutação 

somática limitada e que são capazes de produzir IgM de alta afinidade mas 

pequena quantidade de IgG (Oliver et al., 1997; Martin & Kearney, 2000); 

representam no sangue periférico a população recirculante de linfócitos B da 

zona marginal esplênica (Weller et al., 2004). Em adultos normais, as células 

B de memória CD27+ correspondem a 30-60% das células B totais do 

sangue periférico, sendo que aproximadamente metade delas são células B 

de memória clássicas que sofreram troca de isotipo (Weller et al., 2004.   

 

No presente trabalho, os valores percentuais médios de células B de 

memória clássicas (CD19+CD27+) foram similares em todos os grupos 

estudados, não guardando relação, portanto, com o tipo de imunodeficiência 

analisado ou com a presença de doenças autoimunes.    

 

Nossos achados referentes à imunodeficiência comum variável não 

confirmam os relatos presentes na literatura. Segundo estes, embora o 

número de células B CD19+ no sangue periférico seja normal na maioria dos 

pacientes, pode haver redução das subpopulações de células B de memória 

(CD19+CD27+) e de células B clássicas ou class-switched (CD27+IgD-IgM-) 
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em cerca de 50-75% dos casos analisados  (Agematsu et al., 2002; Alachkar  

et al., 2006; Bonilla et al., 2005; Brouet et al., 2000; Ko et al., 2005; Salzer et 

al., 2006).  

 

Cabe ressaltar que estas populações celulares também podem estar 

reduzidas ou até mesmo ausentes em outras imunodeficiências, como por 

exemplo, na síndrome de hiper-IgM (Agematsu et al., 1998; Durandy et al., 

2006), assim como em algumas doenças autoimunes.  

 

Observações recentes têm demonstrado uma profunda diminuição 

numérica de células B de memória clássicas CD27+IgD-IgM-  em pacientes 

com doenças autoimunes, como  lupus (Odendalh et al., 2000), 

hemoglobinúria paroxística noturna (Richars et al., 2000), síndrome de 

Sjögren (Hansen et al., 2002) que, de um modo geral, caracterizam-se por 

evoluírem com sintomas clínicos mais agressivos.   

 

Há evidências de que pacientes com imunodeficiência comum 

variável e diminuição de linfócitos B CD27+ de memória apresentem um risco 

aumentado de desenvolver doenças autoimunes, principalmente 

trombocitopenia, anemia hemolítica e anemia perniciosa  (Warnatz et al., 

2002; Wehr et al., 2007).  

 

Uma hipótese para o surgimento de doenças autoimunes seria o 

aumento de células imaturas decorrentes da alteração na expressão e 
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ativação do CD27, sugerindo que esta alteração participe na fisiopatologia 

da imunodeficiência comum variável (Viau et Zouali, 2005). 

 

 

É possível que a diferença entre os dados observados neste estudo e 

os da literatura seja devida às características clínicas peculiares a cada 

paciente com imunodeficiência comum variável e ao tempo de evolução da 

doença.  

 

Neste contexto, dada a grande heterogeneidade observada em várias 

coortes de pacientes com imunodeficiência comum variável, a correlação 

entre as características clínicas e a presença ou ausência de células de 

memória clássicas ou class-switched foi escolhida como primeiro parâmetro 

em três propostas de classificação da doença (Warnatz et al., 2002; 

Piqueras et al., 2003; Wehr et al., 2007).  

 

Warnatz et al. (2002) demonstraram que a redução acentuada 

daquela população celular estava associada à maior prevalência de 

esplenomegalia e doenças autoimunes. Por outro lado, Piqueras et al. 

(2003) não confirmaram totalmente estes achados, encontrando maior 

associação da redução de células B CD27+IgM-IgD- com a presença de 

esplenomegalia, proliferação linfóide e doença granulomatosa. Finalmente, 

houve uma proposta de unificação das duas classificações tendo por base 

dados obtidos durante um estudo europeu multicêntrico que avaliou 303 

pacientes (“Euroclass Trial”): a redução acentuada de células B de memória 
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“class-switched” parece estar associada preferencialmente à doença 

granulomatosa crônica, à esplenomegalia e às citopenias autoimunes (Wehr 

et al., 2007). 

 

Nesta casuística, não encontramos diferença entre o percentual 

médio de células de memória clássicas e a presença de doenças 

autoimunes em pacientes com imunodeficiência comum variável, sendo 

necessários estudos adicionais.  

 

A redução das subpopulações de células B de memória 

(CD19+CD27+) e de células B clássicas ou class-switched  indica a 

existência de distúrbio funcional no centro germinativo dos órgãos linfoides 

secundários (Agematsu et al., 2002), que pode estar associado ao tempo de 

evolução da doença.  

 

É possível que na imunodeficiência comum variável esta disfunção 

instale-se progressivamente e esteja associada à presença de estímulo 

antigênico crônico desencadeado por infecções recorrentes ou à 

desregulação do sistema imunológico associada à etiopatogenia de doenças 

autoimunes.  

 

Reforçando esta hipótese, existe o relato de que crianças com 

imunodeficiência comum variável podem desenvolver alterações do 

compartimento de células B de memória similares às encontradas em 

adultos durante a evolução da doença, principalmente após os 5 anos de 
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idade. Adicionalmente, foi observada diminuição do número percentual 

daquela população celular durante o período de observação clínica de 

crianças pequenas nas quais posteriormente foi diagnosticada 

imunodeficiência comum variável (Bukowska-Straková et al., 2009). 

 

Nesta casuística de indivíduos adultos, não foi possível realizar um 

cálculo preciso do tempo decorrido entre o início das manifestações clínicas 

e a participação neste estudo, mas o tempo médio de doença estimado foi 

em 23,3 anos (anexo 4, não se podendo descartar a possibilidade de que 

futuramente estes pacientes venham a apresentar alteração do 

compartimento de células B de memória clássicas ao longo da evolução. 

 

Como pode ser observado, ainda não existe na literatura um 

posicionamento definitivo sobre a relação entre as características clínicas e 

a presença ou ausência de células de memória clássicas em pacientes com 

imunodeficiência comum variável, sendo necessários estudos com coortes 

mais amplas.  

 

Em relação à mesma população celular em pacientes com deficiência 

de IgA,  encontramos na literatura recente um estudo realizado em adultos 

(Litzman et al., 2007 e outro envolvendo crianças (Bukowska-Straková et al.,  

2009). Em 2009, estes últimos pesquisadores relataram pela primeira vez, 

em crianças com deficiência de IgA, diminuição da subpopulação de células 

B de memória clássicas ou class-switched similares às descritas em crianças 

com imunodeficiência comum variável. Por outro lado, estes dados não 
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foram confirmados por Litzman et al (2007), que não detectaram em adultos 

com deficiência de IgA alterações  de linfócitos B em vários estágios de 

desenvolvimento similares às relatadas em pacientes com imunodeficiência 

comum variável. 

 

Desde que estudos prévios de literatura têm sugerido relação entre a 

diminuição de subpopulações de células B de memória e presença de 

doenças autoimunes em pacientes com imunodeficiência comum variável,  

um  objetivo deste estudo foi investigar se alterações do mesmo tipo 

ocorrem em pacientes com deficiência de DIgA associada ou não à 

autoimunidade.  

 

Durante o processo de maturação, os linfócitos B passam a expressar 

IgM e / ou IgD de superfície em co-expressão com CD27, constituindo 

células B de transição que se comportam como células imaturas incapazes 

de fazer a troca para outras classe de anticorpos (Abbas et al., 2007). 

 

        No presente estudo, foram observados valores percentuais médios 

maiores de células B de memória CD27 IgM+ e CD27 IgD+ nos pacientes 

com doenças autoimunes associadas, independentemente do grupo 

amostral avaliado.  Estes dados apontam para uma possível relação entre a 

persistência de células B de memória imaturas e a presença de 

autoimunidade em pacientes com deficiência de IgA e imunodeficiência 

comum variável. 
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Estes dados não confirmam os de Litzman et al (2007) em adultos 

com deficiência de IgA , devendo ser ressaltado que estes autores não 

analisaram em separado a associação entre esta imunodeficiência e  

autoimunidade. Também não estão de acordo com os de Bukowska-

Straková et al. (2009) em crianças, que apresentaram alterações apenas das 

células de memória clássicas.  

 

 

 Por outro lado, estes achados podem estar relacionados a relatos 

antigos que demonstraram no sangue periférico de uma porcentagem de 

indivíduos com deficiência de IgA células B coexpressando IgA, IgM e IgD, 

que é similar à expressão  observada em linfócitos B do sangue do cordão 

umbilical (Conley & Cooper, 1981).  Estas alterações são compatíveis com 

uma parada na maturação dos linfócitos e, interessantemente, aqueles 

pacientes nos quais foram descritas evoluíram posteriormente para 

imunodeficiência comum variável (Gathings et al., 1977; Conley & Cooper, 

1981).  Estes trabalhos foram realizados nas décadas de 70 e 80, não 

estando assim esclarecido se os linfócitos descritos representavam células B 

imaturas ou uma subpopulação de linfócitos de memória (CD27+IgM+ IgD+).    

 

 

Neste estudo, foi demonstrado pela primeira vez persistência de células 

memória imaturas em pacientes adultos com deficiência de IgA e 

imunodeficiência comum variável associadas a doenças autoimunes.  
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6. CONCLUSÕES      

 

1. Os valores de células B naive e de células B de memória clássicas foram 

similares em pacientes com deficiência de IgA e imunodeficiência comum 

variável sem ou com doença autoimune associada.  

 

2. Os pacientes com deficiência de IgA e imunodeficiência comum variável   

com doenças autoimunes associadas apresentaram valores igualmente 

aumentados de células B de memória imaturas  CD27+IgM+ e CD27+IgD+ 

quando comparados a pacientes sem doenças autoimunes.   

 

3. Os resultados obtidos sugerem que a persistência de células B de 

memória imaturas em pacientes com deficiência de IgA e imunodeficiência 

comum variável  esteja  relacionada à presença de doenças autoimunes 

associadas 

 

4. Especula-se se a persistência destas células em pacientes com 

deficiência de IgA e doença autoimune  associada   possa constituir fator 

preditivo da progressão de deficiência de IgA para imunodeficiência comum 

variável . 

 

 

 

 

 

  



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 61 

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Abbas A K. Lichman AH. Pober JS. Cellular and Molecular Immunology. 6 ed. 

Philadelphia: WB Saunder.  2007. 

 

Agematsu K, Futatani T, Hokibara S, Kobayashi N, Takamoto M, Tsukada S, 

Suzuki H, Koyasu S, Miyawaki T, Sugane K, Komiyama A, Ochs HD. Absence 

of memory B cells in patients with common variable immunodeficiency. Clin 

Immunol. 2002; 103(1):34-42. 

 

Agematsu K, Nagumo H, Shinozaki K, Hokibara S, Yasui K, Terada K, 

Kawamura N, Toba T, Nonoyama S, Ochs HD, Komiyama A. Absence of IgD-

CD27(+) memory B cell population in X-linked hyper-IgM syndrome. J Clin 

Invest. 1998; 15;102(4):853-60.   

 

Aghamohammadi  A,   Mohammadi J,  Parvane N, Rezaei N, Moin M,  Espanol 

T, Hammarstrom L. Progression of Selective IgA Deficiency to Common 

Variable Immunodeficiency. Int Arch Allergy Immunol 2008;147:87–92. 

 

Alachkar H, Taubenheim N, Haeney MR, Durandy A, Arkwright PD. Memory 

switched B cell percentage and not serum immunoglobulin concentration is 

associated with clinical complications in children and adults with specific 

antibody deficiency and common variable immunodeficiency. Clin Immunol 

2006; 120: 310–18. 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 62 

Aukrust P, Svardal AM, Muller F, Lunden B, Berge RK, Froland SS. Decreased 

levels of total and reduced glutathione in CD4+ lymphocytes in common 

variable immunodeficiency are associated with activation of the tumor necrosis 

factor system: possible immunopathogenic role of oxidative stress. Blood 1995; 

86: 1383 -91. 

 

Barros MT, Rivas JJ, Rizzo LV, Kalil Filho JE, Kokron CM. Autoimmunity in IgA 

deficient patients. Clinics, 2007. v. 62. p. S66. 

 

Bascom R, Dolina MY, Hilman BC. Immunoglobulin A Deficiency, eMedicine 

Updated Jul 13, 2006  

 

Baumert E, Wolff-Vorbeck G, Schlesier M, Peter HH. Immunophenotypical 

alterations in a subset of patients with common variable immunodeficiency 

(CVID). Clin Exp Immunol 1992; 90: 25–30. 

 

Bayry J, Hermine O, Webster DA, Lévy Y, Kaveri SV. Common variable 

immunodeficiency: the immune system in chaos. Trends Mol Med. 2005 

Aug;11(8):370-6.  

 

Behan PO. Immune disease and HLA associations with myasthenia gravis. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry 1980; 43: 611–621. 

 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 63 

Benitez  JMB,  Barros  RT,  Guerra  CV,  Rizzo  LV,  Voronik  V,  Kokron  CM,  

Kalil  JK,  Barros  MT. Comparação da secreção de citocinas (IL-4, IL-5, IL-6 e 

IL-10) entre pacientes com nefropatia da IgA e deficiência de IgA. Rev. Bras. 

Alergia Imunopatol 2004. 27(3): 82-93. 

 

Boncristiano M, Majolini MB, D'Elios MM, Pacini S, Valensin S, Ulivieri C, 

Amedei A, Falini B, Del Prete G, Telford JL, Baldari CT. Defective recruitment 

and activation of ZAP-70 in common variable immunodeficiency patients with T 

cell defects. Eur J Immunol 2000; 30:2632-2638. 

 

Bonner A, Perrier C, Corthésy B, Perkins SJ. Solution structure of human 

secretory component and implications for biological function. J Biol Chem. 

2007;282(23):16969-80.  

 

Bonilla FA, Bernstein IL, Khan DA et al. Practice parameter for the diagnosis 

and management of primary immunodeficiency. Ann Allergy Asthma Immunol. 

2005;94:S1-63. 

 

Bonilla FA & Geha RS: Update on Primary Immunodeficiency Diseases. J 

Allergy Clin Immunol. 2006;117:S435-41. 

Braconier JH, Nilsson B, Oxelius VA, Karup-Pedersen F. Recurrent 

pneumococcal infections in a patient with lack of specific IgG and IgM 

pneumococcal antibodies and deficiency of serum IgA, IgG2 and IgG4. Scand J 

Infect Dis. 1984;16(4):407-10. 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 64 

Brouet JC, Chedeville A, Fermand JP, Royer B. Study of the B cell memory 

compartment in common variable immunodeficiency. Eur J Immunol 2000;30: 

2516 -20. 

Bukowska-Straková K,  Kowalczyk D,   Baran J ,  Siedlar M,  Kobylarz K, 

Zembala M. The B-cell compartment in the peripheral blood of children with 

different types of primary humoral immunodeficiency. Pediatric Research 

Articles.  Ahead of Print, april. 2009. 

Bussab e Morettin, 1987.  Estatística Básica. 4a. ed. São Paulo: Atual. 321p. 

Candore G, Lio D, Colonna Romano G, Caruso C. Pathogenesis of 

autoimmune diseases associated with 8.1 ancestral haplotype: effect of 

multiple gene interactions. Autoimmun Rev 2002; 1: 29–35. 

 Carneiro-Sampaio MM, Carbonare SB, Rozentraub RB, de Araujo MN, 

Riberiro MA, Porto MH. Frequency of selective IgA deficiency among Brazilian 

blood donors and healthy pregnant women. Allergol Immunopathol (Madr). 

1989; 17:213-6. 

 

Carneiro-Sampaio M, Coutinho A. Tolerance and autoimmunity: lessons at the 

bedside of primary immunodeficiencies. Adv Immunol. 2007;95:51-82.  

 

Carsetti R, Rosado MM, Donnanno S, et al. The loss of IgM memory B cells 

correlates with clinical disease in common variable immunodeficiency. J Allergy 

Clin Immunol 2005; 115: 412–17. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 65 

Carvalho Neves Forte W, Ferreira De Carvalho Junior F, Damaceno N, Vidal 

Perez F, Gonzales Lopes C, Mastroti RA. Evolution of IgA deficiency to IgG 

subclass deficiency and common variable immunodeficiency. Allergol 

Immunopathol (Madr) 2000 28: 18–20. 

Castigli E, Wilson SA, Garibyan L, et al. TACI is mutant in common variable 

immunodeficiency and IgA deficiency. Nature Genetic 2005;37(8):829-34. 

Chintalacharuvu KR, Yu LJ, Bhola N, Kobayashi K, Fernandez CZ, Morrison 

SL. Cysteine residues required for the attachment of the light chain in human 

IgA2. J Immunol. 2002;169(9):5072-7.  

Cobain TJ, French MA, Christiansen FT, Dawkins RL. Association of IgA 

deficiency with HLA A28 and B14. Tissue Antigens 1983; 22: 151–154. 

Conley ME, Cooper MD. Immature IgA B cells in IgA–deficient patients. The N 

Engl J Med. 1981; 305(9):495-7. 

Cunningham-Rundles C. Physiology of IgA and IgA deficiency. J Clin Immunol. 

2001;21(5):303-9.  

Cunningham-Rundles C. Primary Immunodeficiency Diseases, 1596-1604 In: 

Cecil Textbook of Medicine. Eds. Goldman, L & Ausiello, D, 2004, 22nd ed. 

 

Cunningham-Rundles C, Bodian C. Common variable immunodeficiency: 

clinical and immunological features of 248 patients. Clin Immunol 1999; 92: 34–

48. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 66 

Cunningham-Rundles C, Bodian C,  Ochs HD,  Martin S,  Reiter-Wong M,  

Zhuo Z. Long-term low-dose IL-2 enhances immune function in common 

variable immunodeficiency. Clinical Immunol. 2001; 100: 181-190. 

 

Cunningham-Rundles C, Kazbay  K,  Hassett J,  Zhou Z,  Mayer L.  Brief 

report: Enhanced humoral immunity in common variable immunodeficiency 

after long-term subcutaneous polyethylene glycol-conjugated interleukin 2. N 

Engl J Med. 1994;331:918-921. 

 

Cunningham-Rundles C, Mayer  LM,  Sapira E,  Mendelsohn L. Restoration of 

immunoglobulin secretion in common variable immunodeficiency by in vitro 

treatment with polyethylene glycol conjugated human recombinant interleukin- 

2. Clin Immunol Immunopathol. 1992; 64:46-56. 

 

Denz A, Eibel H, Illges H, Kienzle G, Schlesier M, Peter HH. Impaired up-

regulation of CD86 in B cells of “type A” common variable immunodeficiency 

patients. Eur J Immunol 2000; 30:1069-1077. 

 

Di Renzo M, Zhou Z, George I,  Becker K,  Cunningham-Rundles C.  Enhanced 

apoptosis of T cells in common variable immunodeficiency (CVID): Role of 

defective CD28 co- stimulation. Clin Exp Immunol. 2000; 120:503-511. 

 

Dorner T, Radbruch A. Selecting B cells and plasma cells to memory. Journal 

of Experimental Medicine 2005; 201 (4): 497-500.  

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 67 

Durandy A, Peron S, Fischer A. Hyper-IgM syndromes. Curr Opin Rheumatol 

2006; 18: 369–76. 

 

Eisenstein EM, Jaffe JS, Strober W. Reduced interleukin-2 (IL-2) production in 

common variable immunodeficiency is due to a primary abnormality of CD4+ T 

cell differentiation. J Clin Immunol 1993; 13: 247–58. 

 

Espanol T, Catala M, Hernandez M, Caragol I, Bertran JM.  Development of a 

common variable immunodeficiency in IgA-deficient patients. Clin Immunol 

Immunopathol 1996; 80: 333–335. 

 

Etzioni A. Immune deficiency and autoimmunity. Autoimmunity Reviews 2003; 

364–369. 

 

Farrant J, Spickett G, Matamoros N, Copas D, Hernandez M, North M et al. 

Study of B and T cell phenotypes in blood from patients with common variable 

immunodefi ciency (CVID). Immunodeficiency 1994; 5:159 -69. 

 

Ferrer JM, Iglesias J, Hernandez M, Matamoros N. Alterations in interleukin 

secretion (IL -2 and IL -4) by CD4 and CD4CD45RO cells from common 

variable immunodeficiency (CVID) patients. Clin Exp Immunol 1995;102:286 -9. 

 

Gathings WE, Lawton AR, Cooper MD. Immunofluorescent studies of the 

development of pre-B cells, B lymphocytes and immunoglobulin isotype 

diversity in humans. Eur J Immunol. 1977;7(11):804-10. 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 68 

 

Genre J, Errante PR, Kokron CM, Toledo-Barros M, Câmara NO, Rizzo LV. 

Reduced frequency of CD4(+)CD25(HIGH)FOXP3(+) cells and diminished 

FOXP3 expression in patients with Common Variable Immunodeficiency: A link 

to autoimmunity? Clin Immunol. 2009 Apr 23. [Epub ahead of print]  

 

Grecco  O. Manifestações clínicas de atopia na deficiência de IgA.  

São Paulo, 1996. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo.  

 

Guerra CV. Dosagem de IL-5, IL-6, IL-10 e TGF-β na Deficiência de IgA. São 

Paulo, 2002. Tese de Doutorado - Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo.  

 

Gutierrez MG, Kirkpatrick CH.  Progressive immunodeficiency in a patient with 

IgA deficiency. Ann Allergy Asthma Immunol 1997; 79: 297–301. 

 

Hammarstrom L, Vorechovsky I, Webster D. Selective IgA deficiency (SIgAD) 

and common variable immunodeficiency (CVID). Clin Exp Immunol. 2000; 

120:225-31 

 

Hansen A, Odendahl M, Reiter K, Jacobi AM, Feist E, Scholze J, Burmester 

GR, Lipsky PE, Dörner T. Diminished peripheral blood memory B cells and 

accumulation of memory B cells in the salivary glands of patients with Sjögren's 

syndrome. Arthritis Rheum. 2002; 46(8):2160-2171.  



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 69 

 

Hardy RR, Hayakawa K.  B cell development pathways. Annuals Review in 

Immunology, 2001; 19: 595-621    

 

Hauber I, Fischer MB, Maris M, Eibl MM. Reduced IL -2 expression upon 

antigen stimulation is accompanied by deficient IL -9 gene expression in T cells 

of patients with CVID. Scand J Immunol 1995;41:215 -9. 

 

Haymore BR, Mikita CP, Tsokos GC. Common variable immune deficiency 

(CVID) presenting as an autoimmune disease: role of memory B cells. 

Autoimmunity Reviews 2008; 7: 309–312. 

 

 Holm AM, Aukrust P, Aandahl EM, Muller F, Tasken K, Froland SS. Impaired 

secretion of IL -10 by T cells from patients with common variable immunodefi 

ciency -involvement of protein kinase A type I. J Immunol 2003; 170:5772 -7. 

 

Holm AM, Aukrust P, Damas JK, Muller F, Halvorsen B, Froland SS. Abnormal 

interleukin -7 function in common variable immunodeficiency. Blood 2005;105: 

2887 - 90.  

 

Holm AM, Sivertsen EA, Tunheim SH, et al. Gene expression analysis of 

peripheral T cells in a subgroup of common variable immunodeficiency shows 

predominance of CCR7(-) effector-memory T cells. Clin Exp Immunol 2004; 

138: 278–89. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 70 

Horn J, Thon V, Bartonkova D, Salzer U, Warnatz K, Schlesier M, Peter HH, 

Grimbacher B. Anti-IgA antibodies in common variable immunodeficiency 

(CVID): diagnostic workup and therapeutic strategy. Clin Immunol. 

2007;122(2):156-62.  

 

 Iglesias J, Matamoros N, Raga S, Ferrer JM, Mila J. CD95 expression and 

function on lymphocyte subpopulations in common variable immunodeficiency 

(CVID); related to increased apoptosis. Clin Exp Immunol 1999; 117: 138 -46. 

 

Isgro A, Marziali M, Mezzaroma I, Luzi G, Mazzone AM, Guazzi V et al. Bone 

marrow clonogenic capability, cytokine production and thymic output in patients 

with common variable immunodeficiency. J Immunol 2005; 174: 5074 - 81. 

 

Jaffe JS, Strober W, Sneller MC. Functional abnormalities of CD8+ T cells defi 

ne a unique subset of patients with common variable immunodeficiency. Blood 

1993; 82: 192–201. 

 

Jacob CMA, Pastorino AC, Fahl C, Carneiro-Sampaio M, Monteiro RC. 

Autoimmunity in IgA Deficiency: Revisiting the Role of IgA as a Silent 

Housekeeper. J Clin Immunol  2008; 28 (Suppl 1):S56–S61 

 

 

Kerr MA. The structure and function of human IgA. Biochem J. 1990; 271:285-

96.  



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 71 

Ko J, Radigan L, Cunningham -Rundles C. Immune competence and switched 

memory B cells in common variable immunodeficiency. Clin Immunol 2005; 

116: 37 -41. 

Kokron CM, Errante PR, Barros MT, Baracho GV, Camargo MM, Kalil J, Rizzo 

LV.   Clinical and laboratory aspects of common variable immunodeficiency. An 

Acad Bras  Cienc. 2004 76:707-26.  

 

Kowalczyk D, Macura-Biegun A, Zembala M. The expression of CD40 on 

monocytes of children with primary humoral immunodeficiencies. Pediatr Res 

2006; 59:816-819 

 

Koskinen S. Long-term follow-up of health in blood donors with primary 

selective IgA deficiency. Journal Clinical immunology, 2006; 16(3):165-170 

 Koskinen S, Tolo H, Hirvonen M, Koistinen J. Long-term persistence of 

selective IgA deficiency in healthy adults. Journal Clinical Immunology.  1994; 

14(2):116-9. 

Lebranchu Y, Thibault G, Degenne D, Bardos P. Abnormalities in CD4+ T 

lymphocyte subsets in patients with common variable immunodeficiency. Clin 

Immunol Immunopathol 1991;61:83 -92. 

 

Leiva LE, Zelazco M, Oleastro M, Carneiro-Sampaio M et al. Primary 

immunodeficiency diseases in Latin America: the second report of the LAGID 

registry.  J Clin Immunol. 2007 ;27(1):101-8. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 72 

Litzman J, Vlková M, Pikulová Z, Stikarovská D, Lokaj J. T and B lymphocyte 

subpopulations and activation/differentiation markers in patients with selective 

IgA deficiency. Clin Exp Immunol. 2007;147(2):249-54.  

 

McGowan KE, Lyon ME, Butzner JD. Celiac disease and IgA deficiency: 

complications of serological testing approaches encountered in the clinic. Clin 

Chem. 2008; 54(7):1203-9. 

 

Marconi M, Plebani A, Avanzini MA, Maccario R, Pistorio A, Duse M, Striuga M, 

Monafo V. IL-10 and IL-4 co-operate to normalize in vitro IgA production in IgA 

deficient patients. Clin Exp Immunol. 1998; 112:528-532. 

 

Martin F, Kearney JF.  Positive selections from newly formed to marginal zone 

B cells depends on the rate of clonal production, CD19 and btk. Immunity. 

2000; 12: 39-49. 

 

Martin F, Oliver AM, Kearney JF. Marginal zone and B1 B cells unite in the 

early response against T-independent blood-borne particulate antigens. 

Immunity. 2001; 14: 617-629. 

 

Monteiro RC, Van De Winkel JG. IgA Fc receptors. Annu Rev Immunol. 

2003;21:177-204. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 73 

Monteiro, RC, Hostoffer, RW, Cooper, MD, et al. Definition of immunoglobulin A 

receptors on eosinophils and their enhanced expression in allergic individuals. 

J Clin Invest 1993; 92:1681 

 

Nagumo H, Agematsu K, Kobayashi N, Shinozaki K, Hokibara S, Nagase H, 

Takamoto M, Yasui K, Sugane K, Komiyama A. The different process of class 

switching and somatic hypermutation; a novel analysis by CD27(-) naive B 

cells. Blood. 2002; 99 (2): 567-575. 

 

Neter J,  Kutner MH,  Nachtsheim CJ,   Wasserman W. (1996). Applied Linear 

Statistical Models. 4. ed.Ilinois: Richard D. Irwing. 1408p. 

 

Notarangelo L, Casanova JL, Conley ME, Chapel H, Fischer A, Puck J, 

Roifman C, Seger R, Geha RS. Primary immunodeficiency diseases: an update 

from the International Union of Immunological Societies Primary 

Immunodeficiency Diseases Classification Committee Meeting in Budapest, 

2005. J Allergy Clin Immunol. 2006 Apr;117(4):883-96. 

 

Odendahl M, Jacobi A, Hansen A, Feist E, Hiepe F, Burmester GR, Lipsky PE, 

Radbruch A, Dörner T. Disturbed peripheral B lymphocytes homeostasis in 

systemic lupus erythematous. J Immunol.  2000; 165: 5970-5979.   

 

Oliver AM, Martin F, Gartland GL, Carter RH, Kearney JF. Marginal zone B cell 

exhibit unique activation, proliferative and immunoglobulin secretory responses. 

Eur J Immunol. 1997; 27: 2366-2374.  



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 74 

 

Orange JS, Hosnny EM, Weiler MD, et al. Use of intravenous immunoglobulin 

human disease: A review of evidence by members of the primary 

Immunodeficiency Committee of the American Academy of Allergy, Asthma 

and Immunology. J Allergy Clin Immunol 117: S525-53, 2006. 

 

Pastorelli G, Roncarolo MG, Touraine JL, Peronne G, Tovo PA, de Vries JE. 

Peripheral blood lymphocytes of patients with common variable 

immunodeficiency (CVI) produce reduced levels of interleukin -4, interleukin -2 

and interferon -gamma, but proliferate normally upon activation by mitogens. 

Clin Exp Immunol 1989;78:334 -40. 

 

Pilette C, Durham SR, Vaerman JP, Sibille Y. Mucosal immunity in asthma and 

chronic obstructive pulmonary disease: a role for immunoglobulin A? Proc Am 

Thorac Soc. 2004; 1(2):125-35.  

 

Piqueras B, Lavenu -Bombled C, Galicier L, Bergeron -van der Cruyssen F, 

Mouthon L, Chevret S et al. Common variable immunodeficiency patient classifi 

cation based on impaired B cell memory differentiation correlates with clinical 

aspects. J Clin Immunol 2003;23:385 - 400. 

Ploski R, Ek J, Thorsby E, Sollid LM. On the HLA-DQ ( α 1 * 0501, β 1 * 0201) -

associated susceptibility in celiac disease: a possible gene dosage effect of 

DQB1 * 0201. Tissue Antigens 1993; 41: 173–177. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 75 

Richards S, Morgan G, Hillmen P. Immunophenotipic analysis of B cells in 

PNH: insights into the generation of circulating naive and memory B cells. 

Blood, 2000; 96: 3522-3528.    

 

Rivas JJ, Kokron CM,  Rizzo LV,  Kalil Filho JE,  Barros MT. Ocorrência 

Familiar da Deficiência de IgA. Revista Brasileira de Alergia e Imunologia. v. 

29.    

 

Rizzo LV,  Kokron CM, Maesaka JY, Santos-Lima I, Marzinotto M A, Castro F 

M, Giavina-Bianchi P, Kalil Filho JE, Barros M T.  Prevalência da Deficiência de 

IgA em pacientes atópicos. Revista Brasileira de Alergia e Imunopatologia, 

2003. v. 26. 

 

Robinson JK, Blanchard TG, Levine AD, Emancipator SN, Lamm ME. A 

mucosal IgA-mediated excretory immune system in vivo. J Immunol. 2001; 

15;166(6):3688-92.  

 

Salzer U, Grimbacher B. Common variable immunodeficiency: The power of 

costimulation. Semin Immunol 2006; 18:337-346. 

 

Sneller MC, Strober W. Abnormalities of lymphokine gene expression in 

patients with common variable immunodeficiency.J Immunol 1990;144:3762 -9. 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 76 

Schäffer AA, Salzer U, Hammarström L, Grimbacher B. Deconstructing 

common variable immunodeficiency by genetic analysis. Curr Opin Genet Dev. 

2007 Jun;17(3):201-12.  

 

Schroder HW Jr, Zhu ZB, March RE, Campbell RD, Berney SM, Nedospasov 

SA, Turestsakaya RL, Atkinson TP, Go RC, Cooper MD, Volanakis JE: 

Susceptibility locus for IgA deficiency and common variable immunodeficiency 

in the HLA-DR3, B8, A1 haplotype. Mol Med 1998; 4: 72–86. 

 

Shi Y, Agematsu K, Ochs HD, Sugane K. Functional analysis of human 

memory B cells subpopulations: IgD +  IgM+  B cells are crucial in secondary 

immune response by producing high affinity IgM. Clinical Immunology. 2003; 

108: 128-137. 

 

van Zelm MC, Reisli I, van der Burg M, Castano D, van Noesel CJ, van Tol MJ, 

Woellner C, Grimbacher B, Patino PJ, van Dongen JJ, Franco JL. An antibody-

deficiency syndrome due to mutations in the CD19 gene. N Engl J Med 2006; 

354:1901-1912 

 

Viau M, Zouali M. B lymphocytes, innate immunity, and autoimmunity. Clinical 

Immunology. 2005; 114 (1): 17-26.  

 

 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 77 

Vodjgani M, Aghamohammadi A, Samadi M, Moin M, Hadjati J, Mirahmadian 

M, Parvaneh N, Salavati A, Abdollahzade S, Rezaei N, Srrafnejad A. Analysis 

of class-switched memory B cells in patients with common variable 

immunodeficiency and its clinical implications. J Investig Allergol Clin Immunol. 

2007;17(5):321-8 

  

Vorechovsky I, Webster AD, Hammarstrom L. Mapping genes underlying 

complex disorders: progress on IgA deficiency and common variable 

immunodeficiency. Adv Exp Med Biol. 2001;495:183-90. 

Warnatz K, Denz A, Dräger R, Braum M, Groth C, Wolff –Vorbeck G et al. 

Severe deficiency of switched memory B cells (CD27+IgM--IgD -) in subgroups 

of patients with common variable immunodeficiency: a new approach to classify 

a heterogeneous disease. Blood 2002; 99:1544 -51. 

Wei C, Anolik J, Cappione A, Zheng B, Pugh-Bernard A, Brooks J, Lee EH, 

Milner EC, Sanz I. A new population of cells lacking expression of CD27 

represents a notable component of the B cell memory compartment in systemic 

lupus erythematosus. J Immunol. 2007; 15;178(10):6624-33.  

 

Weller S, Braun MC, Tan BK, Rosenwald A, Cordie C et al. Human blood IgM 

“memory” B cells are circulating splenic marginal zone B cells harboring a pre-

diversified immunoglobulin repertoire. Blood, 2004; 104: 3647-3654.  

  

 



    Jose de Jesus Rivas                                                        6. REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 78 

 Weber-Mzell D, Kotanko P, Hauer AC, Goriup U, Haas J, Lanner N, Erwa W, 

Ahmaida IA, Haitchi-Petnehazy S, Stenzel M, Lanzer G, Deutsch J. Gender, 

age and seasonal effects and IgA deficiency: a study of 7293 Caucasians. 

European Journal of Clinical Investigation. 2004; 34(3): 224-228.   

 

Wehr C, Kivioja T, Schmitt C, et al. The EUROclass trial: defining subgroups in 

common variable immunodeficiency. Blood 2007; 11: 77–85. 

 

 Woof JM, Kerr MA. The function of immunoglobulin A in immunity. J Pathol. 

2006; 208:270-282.  

 

Wortis HH, Berland R. Cutting edge commentary: origins of B-1 cells. J 

Immunol. 2001; 166: 2163-2166.    

 

Zenone T, Souquet PJ, Cunningham-Rundles C, Bernard JP. Hodgkin's 

disease associated with IgA and IgG subclass deficiency. J Intern Med. 1996; 

240(2):99-102. 

 

 

 

 

 

 

 



    Jose de Jesus Rivas                                                                      ANEXO  

80 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Anexo 2.   Aspectos gerais dos pacientes com deficiência de IgA  

sem  autoimunidade 

 
                                                                                                        

   n       sexo           idade                idade                             DAI 
                                atual              diagnóstico         
 

P 1         F                 43                         31                           -------- 

P 2         F                 20                         18                           -------- 

P 3         F                 24                         20                           -------- 

P 4         M                30                         24                           --------      

P 5         M                19                         10                           -------- 

P 6         F                 29                         26                           -------- 

P 7         M                50                         40                            -------   

P 8         F                 40                         32                           -------- 

P 9         F                 55                         53                            ------- 

P 10       M                21                         18                            -------- 

P 11       M                31                         25                            -------- 

P 12       M                22                         18                            -------- 

P 13       M                28                         27                             -------- 

P 14       F                 35                         29                           -------- 

F: Feminino M: Masculino 
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Anexo 3 Aspectos gerais dos pacientes com deficiência de IgA com 

autoimunidade  

 
                                                                                                        

   n                     sexo            idade                   idade                  DAÍ 
                                                atual                diagnóstico          
 
 
P 15                    M                    27                     05                        DC          

P 16                    F                    30                      22                       ARJ                       

P 17                    F                    66                      62                       AHA 

P 18                    F                    50                      25                       TH 

P 19                    M                   54                      04                       TH     

P 20                    F                    53                     49                        TH 

P 21                    F                    23                     11                        LES 

P 22                    F                    58                     52                        TH 

P 23                    M                   27                     13                        LES 

P 24                    F                    33                     29                        DC + TH 

P 25                    M                   21                     14                        ARJ + DC 

P 26                    F                    27                     19                       TH 

P 27                    F                    53                     43                        AR + SS 

P 28                    F                    48                     40                        DC            

 DAÍ = doença autoimune; AHA = anemia hemolítica autoimune; AR = artrite 
reumatoide; ARJ = artrite reumatoide juvenil; DC = doença celíaca; LES = lupus 
eritematoso sistêmico; TH = tireoidite autoimune (Hashimoto)  
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Anexo 4. Aspectos gerais dos pacientes com imunodeficiência comum 
variável sem autoimunidade 
 
                                                                                                        

                                     
 n                       sexo               idade              Idade                   DAI 
                                                   atual          diagnóstico      
 

P 29                     F                       21                   12                     ---- 

P 30                     F                       64                   07                     ---- 

P 31                     M                      18                   09                     ---- 

P 32                     M                      26                   10                     ---- 

P 33                     F                       37                   30                     ----      

P 34                     M                      26                   24                     ---- 

P 35                     M                      75                   66                     ---- 

P 36                     M                      41                   30                     ---- 

P 37                     F                       30                   27                     ---- 

P 38                     M                      25                   20                     ---- 

P 39                     F                       24                   14                     ---- 

P 40                     F                       48                   19                     ---- 

P 41                     M                      42                    33                    ---- 

P  42                    M                      30                    16                    ----         

F: Feminino M: Masculino 
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Anexo 5. Aspectos gerais dos pacientes com imunodeficiência comum 
variável com autoimunidade 
 

                                                                                                        

    n                  sexo                Idade                  idade              DAI 
                                                Atual             diagnóstico       

 

    P 43                    M                    56                    46                    TH 

    P 44                    M                    38                    36                     AM 

    P 45                    F                     41                    40                    AHA + TH 

    P 46                    M                    31                    24                    TH 

    P 47                    M                    48                    46                    TH 

    P 48                    F                     53                    48                     V 

    P 49                    M                    34                    19                     VS 

    P 50                    M                    31                    27                     DC 

    P 51                    F                     66                    63                     VS  

    P 52                    F                     37                    30                     DC 

    P 53                    F                     36                    18                     HC 

    P 54                    F                     45                    34                     SS 

    P 55                    M                    26                    11                     PTI     

    P 56                    M                    61                    46                     TH             

 DAÍ = doença autoimune; AHA = anemia hemolítica autoimune; AM = anemia 
megaloblástica; DC = doença celíaca; HC = hepatite criptogênica; LES = lupus 
eritematoso sistêmico; Síndrome de Sjögren; TH = tireoidite autoimune (Hashimoto); 
VS = vasculite sistêmica; V = vitiligo. 
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Anexo 6. Valores percentuais de linfócitos B em pacientes com deficiência 
de IgA e imunodeficiência comum variável sem ou com doença autoimune 
 
 
n I s G DAI CD19 CD27 CD27IgM CD27IgD 

linfócitos   
totais 

 

             

1 43 F 1 1 7.55 2.75 0.8 0.02 1.53    

2 20 F 1 1 13.01 6.07 2.54 3.51 2.1    

3 24 F 1 1 8.35 4.4 0.73 0.26 1.86    

4 30 M 1 1 11.11 1.22 0.28 0.19 2.4    

5 19 M 1 1 4.23 2.12 0.1 0.03 3    

6 29 F 1 1 10.31 3.07 0.55 0.66 2.1    

7 50 M 1 1 7.11 3.85 0.68 0.23 1.1    

8 40 F 1 1 11.33 4 0.21 1.05 2.2    

9 55 F 1 1 4.04 0.97 0.36 0.24 1.7    

10 21 M 1 1 9.2 4.05 0.04 0.13 1.9    

11 31 M 1 1 5.15 4.68 0.04 0.94 1.8    

12 22 M 1 1 5.45 0.46 0.29 0.02 3.96    

13 28 M 1 1 9.11 4.72 0.46 0.46 2    

14 35 F 1 1 8.92 1.49 0.95 0.27 1.3    

15 27 M 1 2 7.29 3.08 1.28 1.32 1.76    

16 30 F 1 2 3.73 0.35 0.23 1.88 3.7    

17 66 F 1 2 11.5 1.5 0.67 0.67 1.9    

18 31 F 1 2 7.69 0.35 6.18 6.69 1.73    

19 54 M 1 2 9.53 3.07 3.67 3.31 1.66    

20 53 F 1 2 9.02 3.54 0.04 2.79 1.7    

21 23 F 1 2 5.1 2.17 0.36 0.39 0.66    

22 58 F 1 2 7.9 3.71 0.04 3.94 2.33    

23 27 M 1 2 8.56 1.48 0.81 0.64 2    

24 33 F 1 2 9.63 2.24 0.73 0.69 1.83    

25 21 M 1 2 7.09 3.53 0.04 2.15 1.6    

26 27 F 1 2 3.59 4.61 0.87 0.73 2.15    

27 53 F 1 2 5.82 1.63 1.94 1.11 1.9    

28 48 F 1 2 12.74 2.67 1.49 1.12 1.86    

29 21 F 2 1 12.9 0.13 0.1 0.4 1.53    

30 64 F 2 1 6.78 0.28 0.01 1.64 2.1    

31 18 M 2 1 7.77 4.79 0.54 0.47 2.8    

32 26 M 2 1 6.58 3.51 1.54 1.39 1.3    

33 37 F 2 1 4.04 0.5 0.3 0.2 0.53    

34 26 M 2 1 12.6 3.07 3.67 3.31 1.4    

35 75 M 2 1 8.97 0.94 0.54 0.47 3.36    

36 41 M 2 1 5.01 0.28 0.26 0.3 1.3    

37 30 F 2 1 6.22 0.32 0.11 0.13 1.96    

38 25 M 2 1 6.23 0.43 0.11 0.43 2.6    

39 24 F 2 1 9.2 1.11 0.78 1.04 1.75    

40 48 F 2 1 2.26 1.06 0.02 0.97 1.6    

41 42 M 2 1 8.67 1.23 0.64 1.11 1.4    

42 30 M 2 1 6.6 3.66 0.04 2.78 1.2    

43 56 M 2 2 9.21 1.63 2.45 2.01 1.25    

44 38 M 2 2 9.15 2.07 2.14 6.13 1.36    

45 41 F 2 2 3.18 0.44 0.4 0.93 0.35    

46 31 M 2 2 8.75 1.63 1.63 1.93 1.96    
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47 48 M 2 2 

   
10.98 2.64 2.97 1.25 0.5    

48 53 F 2 2 3.08 1.93 1.42 1.49 2    

49 34 M 2 2 4.65 0.6 0.6 0.56 1.93    

50 31 M 2 2 9.79 3.45 3.01 2.09 1.1    

51 66 F 2 2 9.63 2.24 2.5 4.56 2.8    

52 37 F 2 2 7.75 10.04 1.74 1.18 1.1    

53 36 F 2 2 6.66 1.21 0.1 0.03 1.95    

54 45 F 2 2 8.25 7.91 2.19 4.15 2    

55 26 M 2 2 6.39 2.34 0.42 0.88 2.1    

56 61 M 2 2 11.26 4.16 2.45 4.87 1.94    
 

Continuação. 


