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O transplante de medula óssea (TMO) é um procedimento terapêutico importante 
em casos relacionados à pacientes com leucemia ou linfoma. Em decorrência desse 
processo, uma reação conhecida como doença enxerto-versus-hospedeiro (GVHD) 
pode ocorrer em pacientes susceptíveis como conseqüência da presença de células 
imunocompetentes do doador. Entretanto, não existe um modelo para descrever 
completamente as ações relacionadas ao mecanismo imunológico da GVHD desde 
a fase que inicializa a doença até a fase efetora. O Objetivo geral deste estudo é a 
investigação da resposta imunológica considerando-se o sistema HLA (antígenos 
leucocitários humano) em pacientes que desenvolveram a GVHD em decorrência do 
TMO.  O National Cancer Institute (NCI) – Pathway interaction Database e 
Reactome foram usados como bases de dados com o objetivo de se estudar a 
expressão de genes e vias relacionados às Classes I e II do sistema HLA (antígenos 
leucocitários humano). O estudo considerou a mudança de expressão de genes 
relacionados às 17 vias do sistema imunológico com potencialidade para se 
expressar em pacientes que desenvolveram a GVHD associada à TMO. Dados 
referentes aos transcriptomas foram obtidos utilizando-se a plataforma GPL570 
Affymetrix Genoma Humano U133 Plus. A atividade relativa foi usada para 
determinar as alterações das vias em amostras de GVHD em relação ao controle. As 
análises foram realizadas utilizando-se o software Via Complex e Bioconductor. 
Observou-se aumento significativo da expressão de genes ralacionados às vias do 
sistema imune adaptativo, antígenos associados às Classe I e II do HLA, fosforilação 
de CD3 e CD247,  sinalização dos receptores de células T em CD4+ nativas e 
ativação de NF-kapa β nas células B. Também observou-se  alterações significativas 
na mudança de expressão dos genes associados às vias relacionadas à super 
família de moléculas B7:CD28\CTLA-4 quando comparadas ao controle. Isso pode 
indicar a necessidade de geração de um segundo sinal co-estimulador em GVHD, 
acionado pelas moléculas dessa super família. O aumento da expressão do gene 
CD69 nas amostras experimentais caracteriza a ativação celular e, portanto, a 
sinalização de estímulos em GVHD.  Os achados obtidos neste estudo contribuem 
para melhor elucidar o mecanismo imunopatogênico associado à GVHD. 
Palavras-chave: Expressão de vias e genes em GVHD, sistema imunológico, HLA. 

 



 

ABSTRACT 

 

Dissertação de mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Física 

Universidade Federal do Rio Grande 
 

GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE: DETERMINATION OF GENE EXPRESSION 
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Bone marrow transplantation (BMT) is a major therapeutic procedure in cases 
involving patients with leukemia or lymphoma. Due to this process, a reaction known 
as graft-versus-host disease (GVHD) may occur in susceptible patients as a result of 
the presence of immunocompetent cells of the donor. However, there is no model to 
fully describe the actions related to the immunological mechanism of GVHD from the 
stage that starts the disease to the effector phase. The general aim of this study is to 
research the immune response considering the HLA (human leukocyte antigen) in 
patients who developed GVHD due to the TMO. The National Cancer Institute (NCI) - 
Nature Pathway Interaction and Reactome were used as data bases in order to study 
the expression of genes and pathways related to the Class I and Class II HLA 
(human leukocyte antigens). The study considered 17 pathways of the immune 
system with the potential to express in patients who developed GVHD associated 
with BMT. Data for the transcriptomes were obtained using the Affymetrix Human 
Genome U133 GPL570 Plus platform. The relative activity was used to determine 
changes in the pathway in samples of GVHD compared to control. Analyses were 
performed using the Via Complex and Bioconductor software. A significant increase 
in the expression of the adaptive immune system, antigens associated  to class I and 
II HLA, phosphorylation of CD3 and CD247, signaling of T cell receptors on CD4 + 
and NF-kappa native β activation in B cells also observed Significant changes in 
changing expression of pathways related to the superfamily of B7: CD28 \ CTLA-4 as 
compared to control. This may indicate the need for generation of a second 
costimulatory signal in GVHD, triggered by molecules of this superfamily. The 
increased expression of CD69 in experimental samples featuring cell activation and 
thus signaling stimuli in GVHD. The findings from this study contribute to the 
improvement of knowledge related to immunopathogenic mechanism associated to 
GVHD. 
 

Keywords: Pathways and genes expression in GVHD, immune system, HLA.  
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 1. INTRODUÇÃO 

 

Com a descoberta da estrutura de DNA por James Watson e Francis Crick, 

em 1953, iniciou-se uma revolução científica embasada na descoberta de novas 

teorias envolvendo o genoma (KEEDWELL et al.,2005). Os avanços tecnológicos 

promoveram o desenvolvimento de métodos que possibilitaram a análise de 

grande quantidade desses dados genéticos, que foram produzidos ao longo do 

tempo.    

A biologia sistêmica faz a integração entre os fenômenos e as teorias que 

envolvem os sistemas biológicos e faz, ainda, emergir as funções e os 

comportamentos sistêmicos que definem os organismos vivos. A biologia 

sistêmica aborda a genética como uma ciência relacionada à informação, 

considerando a codificação e a regulação da expressão de proteínas no espaço e 

no tempo. 

De acordo com a biologia sistêmica, a genômica, a proteômica e a 

transcriptômica são usadas para descrever a hierarquia das ÔMICAS. Através 

dessa hierarquia, pode-se verificar o conjunto de alterações dos genes e 

expressões proteicas ou metabólicas em um experimento. A genômica descreve 

como os genes funcionam, interagem entre si e respondem aos estímulos 

ambientais, através da atividade ou da expressão do gene. A proteômica 

descreve a maneira como as proteínas se transformam e interagem em resposta 

à atividade dos genes. A análise do nível de expressão dos genes é descrita pela 

transcriptômica. Essas e outras ÔMICAS interagem como uma rede ou 

interatoma, que são formados por macromoléculas, que representam genes ou 

proteínas. 

A evolução da informação tornou possível armazenar e processar tanto os 

interatomas quanto os transcriptomas explorados pela hierarquia ÔMICA. Um 

destes métodos, denominado como microarranjo de DNA, é usado para analisar 

os transcriptomas e medir os níveis de expressão de grandes números de genes 

transcritos simultaneamente. O banco de dados Gene Expression Omnibus 

(GEO), desenvolvido por Ron Edgar em 2001, é um repositório público de 

microarranjos (EDGAR et al.,2002).     
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Desde o primeiro estudo envolvendo microarranjos de câncer, em 1987, o 

aprimoramento e a busca pela cura de algumas doenças propagaram o uso desta 

técnica. Entre essas doenças, destaca-se a doença enxerto-versus-hospedeiro 

(GVHD). A GVHD é a principal complicação associada ao transplante de medula 

óssea (TMO), usado como modalidade de tratamento para várias doenças 

(KORNGOLD et al.,1993). O paciente que desenvolve GVHD em decorrência da 

TMO pode ser tratado com medicamentos, com a ciclosporina, por exemplo. 

Entretanto, o mecanismo imunopatogênico da doença ainda não está 

completamente elucidado. 

 

1.1 Objetivos 

 

 1.1.1 Objetivo Geral  

 

O Objetivo geral deste trabalho é investigar a resposta associada ao sistema 

imunológico em pacientes que desenvolveram a GVHD em decorrência do TMO. 

 

 1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estabelecidos neste estudo relacionados às vias e 

aos genes do sistema imunológico em GVHD, de acordo com o objetivo geral, são 

os seguintes: 

 

I. identificação das vias; 

II. determinação das redes de interações;  

III. quantificação das alterações das vias;   

IV. identificação e quantificação das alterações dos genes relacionados às  

Classes HLA I e II; 

V. identificação das interações entre as proteínas CD69 e as interleucinas; 

VI. Identificação da expressão de proteínas relacionadas à superfamília de 

moléculas B7-1/B7-2:CD28/CDLA4. 
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 2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Histórico 

A imunologia é o estudo da imunidade em seu sentido mais amplo, que 

inclui os eventos celulares e moleculares que se desencadeiam como 

consequência da interação do organismo com patógenos. A imunologia é uma 

ciência relativamente nova. Sua origem tem sido atribuída a Edward Jenner, que 

descobriu, em 1796, que a vacina induzia proteção contra a varíola humana, uma 

doença frequentemente fatal (JANEWAY et al.,2007). Jenner deu a esse 

procedimento o nome de vacinação, termo usado para descrever a inoculação de 

amostras enfraquecidas ou atenuadas de agentes patológicos em indivíduos 

sadios, a fim de obter proteção contra doenças. 

No final do século XIX, Robert Koch provou que as doenças infecciosas 

eram causadas por microrganismos patogênicos, cada um responsável por uma 

determinada patologia. Em 1880, Louis Pasteur fez grandes contribuições na área 

da imunologia através da proposta do uso de vacinas atenuadas, resultados de 

seus estudos relacionados às bactérias causadoras da cólera. No início da 

década de 1890, Emil Von Behring e Shibasaburo Kitasato descobriram que o 

soro de animais imunes à difteria ou ao tétano continha uma atividade antitóxica 

especifica, mais tarde denominada de anticorpos, que podia conferir imunidade 

aos indivíduos não imunizados (SILVERSTEIN et al.,1989). 

Uma descoberta fundamental para imunologia foi realizada pelo russo Elie 

Metchnikoff (1845-1916). Metchnikoff descobriu que muitos microrganismos 

poderiam ser engolfados e digeridos por determinadas células fagocitárias, que 

ele denominou de macrófagos (JANEWAY et al.,2007). Com base nesse achado, 

ele construiu a hipótese de que os fagócitos formavam a primeira e mais 

importante linha de defesa contra a infecção.    

Nos últimos 30 anos, ocorreram avanços associados aos conhecimentos 

sobre o sistema imune e as suas funções, através do desenvolvimento de novas 

metodologias e tecnologias relacionadas, por exemplo, à cultura celular, ao DNA 

recombinante e à bioquímica das proteínas. Esses avanços promoveram a 
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imunologia de uma ciência descritiva para uma ciência quantitativa, que relaciona 

e explica fenômenos imunes em termos estruturais e bioquímicos precisos. 

2.2 Resposta Imunológica 

Imunidade é uma reação às substâncias estranhas ao organismo, como 

bactérias e vírus, por exemplo. Essa reação não implica necessariamente em 

consequências fisiológicas ou patológicas decorrentes da incorporação desses 

micro organismos, chamados de patógenos. O sistema imune é constituído por 

células especializadas e moléculas específicas cuja resposta imune baseia-se em 

uma ação coletiva e coordenada destes elementos especializados contra a 

presença dessas substâncias, que inclui a imunidade inata.  

A característica básica associada à imunidade inata, também denominada 

de natural ou nativa, é a limitada capacidade para distinguir um microrganismo de 

outro e sua natureza regularmente estereotípica, segundo a qual ela funciona 

quase do mesmo modo contra a maioria dos agentes infecciosos. As barreiras 

físicas e químicas, tais como os epitélios e as substâncias antimicrobianas 

produzidas nas superfícies epiteliais, as proteínas sanguíneas, incluindo membros 

do sistema do complemento e outros mediadores da inflamação, as células 

fagocitárias (neutrófilos e macrófagos) e outros leucócitos, tais como as células 

natural killer, são os principais componentes da imunidade inata.  

Em contraste à imunidade inata, existem mecanismos de defesa mais 

evoluídos, que aumentam de magnitude e de capacidade defensiva a cada 

exposição a um determinado patógeno. Essa forma de imunidade é denominada 

de imunidade adquirida. A imunidade adquirida é caracterizada por uma notável 

especificidade para moléculas distintas e, além disso, possui capacidade de 

memória, necessária para desencadear respostas imunes mais rápidas e 

eficientes. A imunidade adquirida é também denominada de imunidade específica 

devido as suas diferentes especificidades associadas à resposta imune. Os 

componentes da imunidade especifica são os linfócitos e os seus anticorpos. As 

substâncias estranhas que induzem respostas imune especificas são 

denominadas de antígenos. A imunidade inata não só proporciona a defesa inicial 

contra os antígenos estranhos (não próprio) como também exerce várias funções 

importantes na indução da resposta imune específica. Dessa forma, as interações 

entre imunidade inata e a especifica são bidirecionais (ABBAS et al.,2000). 
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O sistema imune especifico retém muitos dos mecanismos efetores da 

imunidade inata. A resposta imune especifica facilita os mecanismos protetores 

relacionados a imunidade inata, tornando-a mais capaz para eliminar antígenos 

estranhos. Por isso, as respostas imunes específicas são capazes de combater 

micro-organismos que evoluíram para resistir com sucesso à imunidade inata. Na 

segunda propriedade, o sistema imune especifico acrescenta um alto grau de 

especialização aos relativamente estereotipados mecanismo da imunidade inata. 

A imunidade inata funciona de modo idêntico contra a maioria dos micro-

organismos. Entretanto, a imunidade especifica varia de acordo com a natureza 

de um determinado patógeno e isto, portanto, confere uma resposta mais 

específica em relação à imunidade inata (ABBAS et al.,2000). A terceira 

propriedade está relacionada à memória associada à resposta. O sistema imune 

guarda uma memorização relacionada à ocorrência de cada interação com um 

patógeno ou antígeno estranho. Dessa forma, interações subsequentes 

estimulam os mecanismos de defesa, que se tornam mais eficientes a cada 

interação. Isso é denominado de memória imunológica, que forma a base do 

modelo biológico relacionado à vacinação preventiva contra doenças infecciosas 

(ABBAS et al.,2000). 

As respostas imunes específicas são estimuladas quando um indivíduo é 

exposto a um antígeno estranho (non-self). A forma de imunidade induzida por 

esse processo é denominada imunidade ativa, pois o indivíduo imunizado passa a 

ter um papel ativo na resposta ao antígeno. Um indivíduo pode também adquirir 

imunidade específica através de transferência de células ou de soro de outra 

pessoa imunizada especificamente. Este processo é denominado transferência 

adotiva. Este indivíduo torna-se imune ao antígeno em particular sem jamais ter 

sido exposto a este antígeno. Por isto, esta forma é denominada imunidade 

passiva. Esta imunização é um método útil de conferir resistência de um modo 

rápido, sem ter de esperar pelo desenvolvimento de uma resposta imune ativa. 

Com base nos componentes do sistema imune, que funcionam como 

mediadores, as respostas imunes específicas são classificadas como imunidade 

humoral e imunidade celular. A imunidade humoral é mediada por anticorpos e 

não combate antígenos intracelulares. A imunidade celular e mediada pelos 

linfócitos T. 
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No inicio do século XX, os resultados de estudos realizados por Karl 

Landsteiner e colaboradores (SILVERSTEIN et al.,2009) mostraram que outras 

substancia não microbianas, além das toxinas, podiam induzir imunidade humoral, 

surgindo assim o termo mais geral denominado de anticorpos para proteínas do 

soro que mediam a imunidade humoral. Os antígenos seriam as substancias que 

se ligariam aos anticorpos para se gerar mais antígenos. Esta primeira ênfase 

sobre os anticorpos levou à aceitação geral da teoria humoral da imunidade, de 

acordo com a qual a imunidade é mediada por substancias presentes nos líquidos 

corporais (ABBAS et al.,2000). 

A teoria celular da imunidade, de acordo com Elie Metchnikoff (MARIANO 

et al.,1991), afirmava que os principais mediadores da imunidade eram as células 

do hospedeiro. Hoje, sabe-se que a especificidade da imunidade celular esta 

associada aos linfócitos, que têm a cooperação de outras células, como os 

fagócitos, para o controle/eliminação de patógenos, por exemplo. A imunidade 

humoral e a celular são mediadas pelas respostas de tipos distintos de linfócitos. 

As células da imunidade humoral são os linfócitos B, que respondem aos 

antígenos estranhos através de mecanismos relacionados aos anticorpos, 

produzidos por células específicas, enquanto que os mediadores da imunidade 

celular são os linfócitos T. A imunidade humoral é o principal mecanismo de 

defesa contra patógenos e as toxinas por eles secretadas, que se ligam aos 

anticorpos e, então, são eliminados. A imunidade celular tem a função de inativar 

os patógenos ou destruir as células infectadas. 

 

2.2.1 Aspectos da Resposta Imune 

A análise experimental da resposta imune é uma tentativa de proporcionar 

explicações moleculares para os aspectos cardinais da imunidade especifica. De 

acordo com a especificidade, a resposta imune é especifica para antígenos 

diferentes. Os linfócitos B e T individuais, que respondem aos antígenos 

estranhos, expressam receptores da membrana que são capazes de distinguir 

diferenças pouco evidentes entre antígenos distintos. De acordo com o princípio 

básico relacionado à hipótese da seleção clonal, os linfócitos com antígenos 

específicos se desenvolvem sem estimulação antigênica, de modo que nos 

indivíduos não imunizados são disponíveis clones de células com diferentes 
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receptores de antígenos e especificidades para reconhecer e responder a muitos 

antígenos estranhos (ABBAS et al.,2000).  

A seleção clonal é uma hipótese ainda aceita e explica muitas das 

características da resposta imune, como a especificidade da resposta, a 

sinalização necessária para a ativação da resposta, o período de incubação da 

resposta imune adaptativa (tempo necessário para ativar as células e para 

expandir os clones de células) e a discriminação do próprio/não próprio (self/non 

self) (COHN et al.,2007). 

Essas características associadas à imunidade específica são necessárias 

para o sistema imune executar sua função normal de defesa do hospedeiro. A 

especificidade e a memória possibilitam ao sistema imune produzir respostas 

mais intensas ante a estimulação persistente ou recorrente ao mesmo antígeno e, 

assim, combater as infecções que se prolongam ou que ocorrem repetidamente. 

A diversificação é essencial quando o sistema imune tem que defender o 

indivíduo contra os muitos patógenos potenciais do ambiente. A especialização 

possibilita ao hospedeiro requisitar respostas para melhor combater os muito 

diferentes tipos de patógenos que infectam o indivíduo. A autolimitação permite 

que o sistema retorne ao estado de repouso, depois de eliminar cada antígeno 

estranho, capacitando-o a responder otimamente a presença subsequente de 

outros antígenos incorporados pelo indivíduo. A autotolerância e a capacidade 

para distinguir entre o próprio e o não próprio são características necessárias para 

impedir as reações contra as próprias células e tecidos e, ao mesmo tempo, 

manter um repertório diversificado de linfócitos específicos para antígenos 

estranhos (ABBAS et al.,2000). De acordo com essas características relacionadas 

à hipótese da seleção clonal, que estão relacionadas a uma resposta imune 

adaptativa a um estímulo antigênico, apenas aquela célula capaz de reconhecer 

um determinado estímulo antigênico irá se proliferar, sendo, portanto, selecionada 

em detrimento das outras.  

Quando um indivíduo é exposto a um antígeno, uma subpopulação de 

linfócitos B responde através da produção de anticorpos. Cada célula secreta um 

único tipo de anticorpo, que é relativamente específico para o antígeno. Através 

da ligação do antígeno com o receptor do linfócito B e, dado um segundo sinal de 

células acessórias como a célula TH, um antígeno estimula o linfócito B a se 
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proliferar transformando-se em uma célula terminal, denominada de plasmócito, 

capaz de secretar anticorpos em altas taxas (BURNETet al.,1957).  

Os linfócitos B, além de proliferarem e diferenciarem-se em plasmócitos, 

também podem se diferenciar em linfócitos B de memória, que podem sobreviver 

por um longo período de tempo. As células de memória circulam pelo sangue, 

vasos linfáticos e tecidos e provavelmente não produzem anticorpos (PERELSON 

et al., 1978), mas quando re-expostas ao mesmo estímulo antigênico começam a 

se diferenciar em plasmócitos, que são capazes de produzir anticorpos pré-

selecionados pelo antígeno específico que estimulou a resposta primária. Além 

disso, linfócitos em desenvolvimento e que se apresentam como potencialmente 

auto-reativos são removidos do repertório antes do seu amadurecimento. 

A seleção clonal ocorre tanto no caso dos linfócitos B quanto no caso dos 

linfócitos T. Os linfócitos T não secretam anticorpos, mas são muito importantes 

na regulação da resposta dos linfócitos B, sendo preeminentes nas respostas 

imunes mediadas por células. De acordo com a teoria da seleção clonal, os novos 

linfócitos diferenciados e capazes de reagir com padrões antigênicos expressos 

por elementos do próprio organismo, denominados antígenos próprios, são 

inativados ou eliminados. Esta característica assegura uma tolerância, ou 

ausência de resposta, ao próprio; restrição fenotípica de um padrão para cada 

célula diferenciada e retenção deste padrão pelos descendentes clonais; e 

geração de variações genéticas aleatórias, através de um mecanismo de 

hipermutação somática, expressas sob a forma de diversos tipos de anticorpos 

(RAJEWSKY et al.,1996). 

A resposta imune é inicializada através do reconhecimento dos antígenos 

estranhos. Isto leva à ativação dos linfócitos que possuem competência para o 

reconhecimento de um antígeno específico. Esse ato culmina no desenvolvimento 

de mecanismos que medeiam à função fisiológica da resposta, ou seja, a 

eliminação do antígeno (MACHADO et al.,2004).  

As fases da resposta imune associada ao reconhecimento, à ativação e à 

efetora são as fases básicas da resposta imune. A fase de reconhecimento 

consiste na ligação dos antígenos estranhos aos receptores específicos dos 

linfócitos maduros, que existiam antes da exposição ao antígeno. Os linfócitos B 

expressam moléculas de anticorpo sobre sua superfície, que tem o poder de se 

ligar as proteínas estranhas. Os linfócitos T expressam receptores que 
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reconhecem apenas as sequências curtas de peptídeos nos antígenos proteicos. 

Os linfócitos T têm também a propriedade peculiar de reconhecer e responder 

somente aos antígenos peptídicos que estão presentes nas superfícies de outras 

células (ABBAS et al.,2000). 

A fase de ativação corresponde a uma sequência de eventos induzidos 

pelos linfócitos como consequência do reconhecimento de um antígeno 

específico. Em resposta aos antígenos, os linfócitos sofrem duas alterações 

principais, caracterizadas pela proliferação, em que os linfócitos induzem a 

expansão dos clones dos linfócitos antígenos-específicos, e à amplificação da 

resposta protetora. Os linfócitos, que foram estimulados pelos antígenos, se 

diferenciam em células efetoras, que funcionam para eliminar o antígeno, ou em 

células de memória, que são capazes de responder a outras subsequentes re-

exposição àqueles antígenos (ABBAS et al.,2000). Os linfócitos B, estimulados 

pelos antígenos, diferenciam-se em células secretoras de anticorpos, os quais se 

ligam aos antígenos e desencadeiam mecanismos que eliminam o antígeno. 

Alguns linfócitos T ativam fagócitos, que eliminam patógenos intracelulares, e 

outros são capazes de lisar diretamente aquelas células que estão produzindo 

antígenos estranhos. 

A fase efetora está associada a eliminação do antígeno. Nessa fase da 

resposta imune, os linfócitos, que foram ativados pelos antígenos, executam 

funções que resultam na eliminação do antígeno. 

  

2.2.2 Células e Tecidos do Sistema Imune 

Os principais constituintes celulares do sistema imune são os linfócitos, os 

fagócitos mononucleares e as células acessórias relacionadas (ABBAS et al., 

2000). As células do sistema imune se originam na medula óssea, onde muitas 

delas sofrem a maturação (JANEWAY et al.,2007). 

Os órgãos linfoides periféricos são tecidos especializados do sistema 

imune e são capazes de concentrar eficientemente antígenos introduzidos pelas 

portas de entrada comuns, como a pele, trato gastrintestinal e respiratório. Os 

mesmos tecidos atraem linfócitos e outras células que são necessárias para 

iniciar a resposta imune específica.  Os linfócitos efetores e os de memória são 

capazes de se localizar nos sítios de entrada dos antígenos e são retidos nesses 
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locais, para assegurar que os mecanismos protetores possam agir em qualquer 

parte do corpo (imunidade sistêmica) (ABBAS et al.,2000). 

 Os linfócitos são as células que reconhecem e respondem especificamente 

a antígenos estranhos, mediando às respostas imunes específicas. Os linfócitos, 

como todas as células do sangue periférico, originam-se da medula óssea. Na 

fase inicial do seu desenvolvimento, os linfócitos não produzem receptores de 

superfície. Os linfócitos somente começam expressar receptores antigênicos ao 

amadurecerem, quando diferenciam-se de acordo com classes funcionais 

distintas. Uma dessas classes constitui os linfócitos B, que são as únicas células 

capazes de produzir anticorpos. A interação dos antígenos com moléculas de 

anticorpos da membrana celular dá inicio a sequência da ativação das células B, 

que culmina com o desenvolvimento de células efetoras, que secretam 

ativamente moléculas de anticorpo (MAURI et al.,2012).   

A segunda classe é formada pelos linfócitos T, que recebem este nome 

devido ao seu amadurecimento no timo. As principais funções dos linfócitos T são 

regular todas as respostas imunes aos antígenos proteicos e servir como células 

efetoras na eliminação dos mitógenos intracelulares (ABBAS et al.,2000). As 

células T, que não produzem moléculas de anticorpo, formam os grupos de 

células com funções distintas denominados linfócitos T auxiliares CD4 (cluster 

diferentiation) e linfócitos T citotóxicos (CD8). As células T reconhecem e 

respondem aos antígenos associados à superfície celular. Em resposta à 

estimulação antigênica, as células T secretam citocinas, que tem como função 

mediar respostas imunes e inflamatórias, atuar sobre vários tipos de células e em 

processos envolvendo síntese de RNAm. Além de promover funções auxiliares e 

citotóxicas, as células T podem também inibir a resposta imune. As células natural 

killer, classificada como terceira classe (ABBAS et al.,2000), são capazes de 

combater infecções virais e células tumorais, sem necessidade de estimulação 

antigênica excessiva. 

Em resposta à estimulação antigênica ou policlonal, os linfócitos em 

repouso (estado G0 do ciclo celular) atingem o estágio G1 do ciclo celular e, nesta 

etapa, os linfócitos passam a se chamar grandes linfócitos ou linfoblastos. O ciclo 

celular prossegue para a fase S e os grandes linfócitos ativados se dividem. Essa 

sequência de eventos é denominada transformação blástica (ABBAS et al.,2000). 
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A divisão mitótica é responsável pela proliferação dos clones antígeno-

responsivos dos linfócitos. 

 Parte da geração dos linfócitos estimulados pelos antígenos diferencia-se 

de células cognitivas, ou seja, células que reconhecem os antígenos, em células 

efetoras, que funcionam para eliminar os antígenos. As células B, produtoras de 

anticorpos, muitas vezes se diferenciam em formas especializadas, chamadas de 

plasmócitos. Os plasmócitos, com função principal de produzir anticorpos, são 

encontrados nos órgãos linfáticos e em locais de respostas imunes e, 

normalmente, não circulam no sangue ou na linfa.  

Outra geração de linfócitos B e T, estimulados por antígenos, tornam-se 

linfócitos de memória. Estas células permanecem no organismo e possuem vida 

longa. As células de memória não produzem moléculas efetoras, a menos que 

estimuladas por antígenos. O desenvolvimento das células de memória é 

importante para o sucesso da vacina como método para proporcionar imunidade 

de longa duração contra infecções (ABBAS et al.,2000). Parte da geração dos 

linfócitos estimulados por antígenos prolifera, mas em vez de se diferenciar em 

células efetoras e em células de memória, morrem, devido a um processo 

conhecido como apoptose. Apoptose, ou morte celular programada, é um 

processo essencial para a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos, 

sendo importante para eliminar células defeituosas. Durante a apoptose, a célula 

sofre determinadas alterações morfológicas, que incluem a retração da célula, 

perda de aderência com a matriz extracelular e células vizinhas, condensação da 

cromatina, fragmentação internucleossômica do DNA e formação dos corpos 

apoptóticos (GRIVICICH et al., 2007). 

O sistema fagocitário mononuclear representa a segunda maior população 

celular do sistema imune e consiste de células que tem uma linhagem comum 

cuja principal função é a fagocitose (ABBAS et al.,2000). As células do sistema 

fagocitário mononuclear originam-se na medula óssea. Após maturação, essas 

células são liberadas da medula óssea e circulam pelo sangue periférico como 

monócitos. Estas células uma, vez fixadas nos tecidos, amadurecem e tornam-se 

macrófagos (DALE et al.,2008).  

A principal função dos fagócitos mononucleares na imunidade inata é 

fagocitar partículas estranhas, como micróbios e macromoléculas, que incluí 

antígeno e os autotecidos que estejam lesados ou mortos. As substancias 
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fagocitadas são degradas dentro dos macrófagos pelas enzimas lisossômicas. Os 

macrófagos produzem citocinas que recrutam outras células inflamatórias, 

especialmente neutrófilos. Um dos mais potentes indutores dessas respostas dos 

macrófagos é o componente da parede da célula bacteriana designado 

endotoxina ou lipopossacarideos, que se liga à molécula de superfície do 

macrófago chamado CD14. Os macrófagos também produzem fatores de 

crescimento para os fibroblastos e o endotélio vascular, que promovem o reparo 

dos tecidos lesados (ABBAS et al.,2000). 

Nas fases de reconhecimento, na ativação e na efetora da imunidade 

específica, os fagócitos mononucleares desempenham funções importantes como 

a produção de proteínas solúveis (citocinas), que estimulam a proliferação e a 

diferenciação das células T como, por exemplo, a interleucina-2 (IL-2). Os 

macrófagos funcionam como células acessórias na ativação dos linfócitos, através 

da IL-1, e participam na eliminação dos antígenos estranhos (DALE et al.,2008).  

As células dendríticas desempenham importantes funções na indução da 

resposta imune. As células dendríticas foliculares (FDCs) diferem-se das outras 

células dendríticas considerando-se que elas não são leucócitos e não são 

derivadas da medula óssea (JANEWAY et al.,2007). Elas também não são 

fagocíticas e não expressam proteínas do complexo de histocompatibilidade 

classe II (MHC II). As células FDCs têm a função de capturar antígenos na forma 

de complexos imunes (complexos de antígenos, anticorpo e complemento). Os 

complexos imunes não são internalizados, mas permanecem intactos na 

superfície das FDCs, onde o antígeno pode ser reconhecido pelas células B. As 

células dendriticas foliculares são também importantes no desenvolvimento dos 

folículos de células B (JANEWAY et al.,2007). 

O segundo tipo de células dendriticas são as interdigitantes, que são 

derivadas da medula óssea. As células dentríticas interdigitantes são 

denominadas de células dendriticas linfoides e células dendríticas mieloides, de 

acordo com a proteína de superfície apresentada. As células dendriticas linfoides 

expressam a cadeia α de CD8 na superfície celular enquanto as células 

dendríticas mieloides expressam a proteína CD11b:CD18 (MEBIUS et al.,2003).  

 Os granulócitos, conhecido também como células inflamatórias, possuem 

funções importante na inflamação e na imunidade inata, com a função de eliminar 

patógenos e células mortas. Os granulócitos são estimulados pelas citocinas 
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derivadas das células T, da mesma forma que os macrófagos. Os neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos são diferentes tipos de granulócitos e possuem funções 

distintas. Os Neutrófilos possuem a função de fagocitar e destruir partículas 

estranhas e estas células formam a principal população celular na resposta 

inflamatória aguda. Os neutrófilos possuem também receptores para anticorpos 

do tipo imunoglobulina G (IgG). Os eosinófilos são capazes de funcionar 

principalmente na defesa contra certos tipos de agentes infecciosos que 

estimulam a produção de imunoglobulina E (IgE), tais como parasitas helmínticos. 

A diferenciação e o crescimento dos eosinófilos são estimulados por uma citocina 

derivada das células T auxiliares, chamada de interleucina-5 (IL-5). A ativação 

das células T contribui para o acúmulo de eosinófilo nos sítios de infestação 

parasitária e nas reações alérgicas (ABBAS et al.,2000). Os basófilos tem 

receptore s de proteínas nas suas superfícies celulares que se ligam a IgE, uma 

inumoglobulina envolvida na defesa de inflamações alérgicas. Estudos recentes 

indicam que os basófilos podem também regular o comportamento de células T e 

de medir a magnitude de resposta imune secundaria (NAKANISHI et al.,2010). 

 

2.2.3 Anatomia Funcional dos Tecidos Linfóides 

A fim de otimizar as interações necessárias para as fases de 

reconhecimento e de ativação da resposta imune específica, a maioria dos 

linfócitos, dos fagócitos mononucleares e outras células acessórias encontra-se 

localizada e concentrada em tecidos ou órgãos anatomicamente definidos, como 

a medula óssea, timo, linfonodos e baço.   

A proliferação e a maturação de células precursoras na medula óssea são 

estimuladas por citocinas. As citocinas hematopoiéticas são produzidas por 

células do estroma e macrófagos da medula óssea, proporcionando, desse modo, 

o ambiente local para a hematopoiese (ANJOS et al.,2000). Além disso, os 

linfócitos T, estimulados pelos antígenos, constituem um mecanismo para a 

reposição dos leucócitos que possam ser consumidos durante as reações imunes 

(ABBAS et al.,2000). A medula contém também linfócitos B maduros, que se 

desenvolveram a partir das células progenitoras. Existem também plasmócitos, 

secretores de anticorpos, que se desenvolvem nos tecidos linfoides periféricos em 
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consequência à estimulação antigênica das células B e que, depois, migram para 

a medula (ABBAS et al.,2000).  

   No timo, localizado no mediastino anterior, estão dispersas células 

epiteliais não-linfóides bem como células dendríticas e macrófagos, derivados da 

medula óssea. A principal função do timo é fornecer o ambiente adequado para a 

diferenciação, seleção e maturação de linfócitos T, a partir de células progenitoras 

migrantes da medula óssea (LIMA et al.,2007). Os linfócitos no timo, chamados 

de timócitos, são linfócitos T que apresentam-se em estágio de maturação 

(ABBAS et al.,2000). Os timócitos mais imaturos não expressam receptores para 

antígenos nem marcadores de superfície. No percurso para a medula, os 

timócitos começam a expressar receptores para antígenos e marcadores de 

superfície, que estão presentes nos linfócitos T periféricos maduros (MILLER et 

al.,2002).  Assim, a medula contém, em maior quantidade, células T maduras 

CD4 e CD8, com função auxiliar ou citolítica, que saem do timo e entram no 

sangue periférico e nos tecidos linfoides periféricos (ABBAS et al.,2000).   

Os linfonodos, pequenos agregados nodulares de tecido linfoide, estão 

situados ao longo dos canais linfáticos do corpo. Os linfonodos  funcionam 

também como um filtro para a linfa, que retém as partículas estranhas antes da 

linfa retornar ao sistema circulatório sanguíneo. Os linfonodos são os locais onde 

são iniciadas as respostas dos linfócitos T aos antígenos proteicos originados na 

linfa. 

O baço, localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, é o sitio 

principal da resposta imune relacionada aos antígenos originários do sangue, 

enquanto que os linfonodos são envolvidos nas respostas aos antígenos 

conduzidos pela linfa. O baço também funciona como um filtro para o sangue que, 

através dos macrófagos, eliminam as substancias estranhas, mesmo na ausência 

de imunidade especifica. 

 

2.2.4 Maturação dos Linfócitos B e Expressão dos Genes das 

imunoglobulinas 

As celulas B são as precursoras na secreção de anticorpos, ou 

imunoglobulinas (Igs).  A resposta imune humoral a um antígeno não próprio 

reflete os tipos de Ig produzidos pelas células B que são estimuladas por aquele 

http://www.infoescola.com/sistema-imunologico/linfonodos/
http://www.infoescola.com/sistema-imunologico/linfonodos/
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antígeno (ABBAS et al.,2000). As células B, nos diferentes estágios da sua 

maturação, exercem tanto as funções de reconhecimento como as de efetoras na 

resposta imune humoral (PARKER et al.,1993).   

A população total de especificidades de anticorpos que um indivíduo pode 

produzir é chamada repertório do anticorpo e constitui um reflexo de todos os 

clones de células B capazes de sintetizar e secretar Ig em resposta à estimulação 

antigênica. Cada linfócito B e sua progênie clonal passa por uma série de 

estágios relacionados à maturação ou diferenciação, cada um destes com seu 

tipo característico de produção de Ig.  

O repertório primário de anticorpos associados aos linfócitos B consiste de 

todos os anticorpos que um indivíduo pode produzir em resposta a primeira 

imunização relacionada aos diferentes antígenos (PARKER et al.,1993). A 

informação necessária para gerar o imenso e diversificado repertório de 

anticorpos faz-se presente no DNA de cada individuo (MARKET et al.,2003). 

Todos os linfócitos B originam-se na medula óssea a partir de uma célula tronco.  

As células chamadas pré-linfócitos B são encontradas somente em tecidos 

hematopoiéticos, como medula óssea e o fígado fetal, e contém  cadeias pesadas 

μ compostas de regiões variáveis (V) e constantes (C). Algumas das cadeias 

pesadas μ nas células pré-B associam-se a proteínas chamadas cadeias leves 

substitutas, que são estruturalmente homólogas às cadeias leves κ ou λ, mas não 

possuem regiões V e são idênticas em todas as células B (ABBAS et al.,2000). 

Os complexos formados por cadeias μ e por cadeias leves substitutas 

desempenham um papel estimulador na proliferação de células B imaturas, a 

subsequente produção de cadeias leves κ ou λ e a contínua maturação das 

células B. 

No próximo estágio identificável da maturação das células B, são também 

produzidas as cadeias leves κ ou λ. Estas se complexam às cadeias pesadas μ e, 

posteriormente, as moléculas IgM se expressam na superfície celular, onde 

funcionam como receptores específicos para antígenos (ABBAS et al.,2000). As 

células B portando IgM e recém derivadas de precursores da medula são 

chamadas linfócitos B imaturos, porque não proliferam nem se diferenciam em 

resposta aos antígenos. Seu encontro com antígenos pode provocar a morte 

celular ou a falta de resposta funcional, ao invés da ativação. Uma vez que a 
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célula B expressa uma cadeia leve ou pesada completa, não pode produzir outra 

cadeia pesada ou leve contendo uma região V diferente (MARKET et al.,2003).  

A IL-7, uma citocina produzida pelas células do estroma da medula óssea, 

é um fator de crescimento para as células pré-B. Com capacidade de produzir 

moléculas Ig completas e, portanto, uma especificidade, as células B migram para 

fora da medula óssea e penetram na circulação periférica e nos tecidos linfóides. 

As células B maduras co-expressam cadeias pesadas μ e δ em associação às 

cadeias leve κ ou λ original e, por isso, produzem IgM e IgG de membrana 

(STAUDT et al.,1991).    

As células B ativadas proliferam e se diferenciam, produzindo uma 

crescente proporção da sua Ig na forma secreta e progressivamente menos da 

forma ligada à membrana (STAUDT et al.,1991). Alguns linfócitos B ativados 

podem não secretar anticorpos, persistindo como células de memória. Os 

linfócitos B de memória, estimulados por antígenos, induzem resposta secundária 

e anticorpos. As células B de memória geralmente expressam moléculas de Ig.   

Os linfócitos B, além do receptor antigênico, expressam uma variedade de 

proteínas de superfície celular. Algumas dessas proteínas de superfície são 

marcadores fenotípicos específicos de linhagem e de maturação para as células 

B. Uma pequena subpopulação de células B expressa o marcador CD5 (ABBAS 

et al.,2000). Basicamente, todas as leucemias linfocíticas crônicas derivadas de 

células B expressam CD5. As células CD5 não se desenvolvem na medula óssea 

e provavelmente esta pequena subsérie tenha propriedades peculiares em termos 

de ontogenia de função em algumas doenças. As células B com fenótipo CD5 

secretam espontaneamente anticorpos IgM, que depois reagem com os auto-

antígenos e, nas doenças auto imunes, estas células podem ser 

significativamente  expandidas.   

 

2.2.5 Rearranjo dos Genes das Imunoglobulinas 

Em 1965, Dreyer e Bennett (DREYER et al.,1965), postularam que cada 

cadeia de anticorpo fosse realmente codificada por, pelo menos, dois genes, 

sendo um variável e outro constante, e que os dois se uniam ao nível do DNA ou 

do RNA mensageiro (RNAm), dando origem as proteínas funcionais, ou seja, 

anticorpos (GEARHART et al.,2004).  
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Em um estudo, Susumu Tonegawa e colaboradores (HOZUMI et al.,1976) 

mostraram que a estrutura dos genes de Ig nas células de um tumor produtor de 

anticorpos, chamados mieloma ou plasmocitoma, é diferente daquela dos tecidos 

embrionários ou de tecidos não-linfóides comprometidos com a produção de Ig. 

Usando a técnica de hibridização de Southern Blot, foi mostrado que o tamanho 

dos fragmentos do DNA contendo genes de Ig é diferente nas células que 

produzem anticorpos. A explicação para essa diferença de tamanho é que as 

regiões V e C, para qualquer cadeia leve (L) ou pesada (H), são codificadas por 

diferentes segmentos dos genes que estão localizados distantes nas células 

embrionárias e são aproximados nas células comprometidas com a síntese de 

anticorpos. Deste modo, os genes de Ig sofrem um processo de recombinação ou 

rearranjo do DNA somático durante a ontogenia das células B (HOZUMI et 

al.,1976). 

O rearranjo dos genes de Ig é um tipo especial de recombinação 

envolvendo segmentos não-homólogos dos genes. Isso é mediado pelas 

atividades coordenadas de recombinases linfócitos-específicas e por proteínas, 

tais como as enzimas de reparo do DNA, que existem em todas as células. As 

recombinases linfócitos-específicas identificam sequências de reconhecimento 

específicas do DNA localizadas na porção 3’ do segmento interposto de cada 

exon V e na porção 5’ de cada segmento J e flanqueando ambos os lados de 

cada segmento D (ABBAS et al.,2000).   

Nas células pré-B e nas T imaturas foram identificados dois genes que 

estimulam a recombinação de genes da Ig, chamados ativadores 1 e 2 da 

recombinação (RAG-1 e RAG-2) (MARKET et al.,2003).  RAG-1 e RAG-2 têm 

duas propriedades importantes, a primeira é de ser tipo-específica, sendo ativa 

somente nas células de linhagens dos linfócitos B e T. A segunda é a de que a 

recombinase é ativa nos linfócitos B e T imaturos, porem não nas células 

maduras, explicando porque o rearranjo do gene receptor das células Ig e T não 

continuam nas células que expressam receptores antigênicos funcionais (JONES 

et al.,2004). Os rearranjos dos genes de Ig durante o desenvolvimento dos 

linfócitos B são controlados pela acessibilidade do DNA às recombinases (ABBAS 

et al.,2000).   

O linfócito B maduro representa o estágio funcionalmente responsivo da 

maturação da célula B na qual as cadeias pesadas μ e δ associadas à membrana 
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estão co-expressas na superfície da cada célula em associação a cadeia leves κ 

ou λ (ABBAS et al.,2000).  O sucesso na expressão de uma IgM completa na 

superfície do linfócito B leva à progressão da maturação, com subseqüente 

produção de IgD de membrana por splicing alternativo a partir do pré-RNA 

mensageiro, que contém as diferentes porções constantes (CATELAN et al., 

2008).  

A ligação do antígeno à Ig de membrana nas células B específicas inicia o 

processo que culmina na diferenciação das células e secreção de Ig pela 

progênie das células ativadas. A transição da forma de cadeia pesada de 

membrana para cadeia pesada secretada ocorre no nível do processamento do 

RNAm.  

Depois da estimulação antigênica, a progênie das células B maduras, que 

expressam IgM e IgD, sofrem um processo de mudança de classe (isótipo) das 

cadeias pesadas (ABBAS et al.,2000). A mudança de classe das cadeias pesadas 

é um processo regulado pelas células T auxiliares e suas citocinas secretadas. A 

produção de IgE é estimulada por sinais das células T enviados através da 

molécula CD40 da célula B e pela citocina IL-4 derivada das células T, necessário 

como fator de troca para IgE. 

Os genes das cadeias leves e pesadas da IgG, depois da estimulação 

antigênica, sofrem mutações somáticas. As mutações somáticas nos genes 

expressos da Ig envolvem principalmente os segmentos V dos genes e são 

responsáveis pela maturação da afinidade dos anticorpos. 

 

2.2.6 Ativação dos Linfócitos T e Reconhecimento dos Antígenos 

O reconhecimento de antígenos pelas células T é o estímulo iniciador de 

sua ativação e de várias respostas funcionais, incluindo secreção de citocinas, 

proliferação e inicialização de funções efetoras regulatórias ou citolíticas (ABBAS 

et al.,2000).  

As células T reconhecem os antígenos através de um receptor 

glicoproteico específico existente na sua superfície celular, denominado receptor 

de células T (TCR) (SHARON et al., 2000). O TCR é composto de proteínas de 

membrana, que se expressa somente sobre os linfócitos T, e liga-se aos 
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complexos MHC na superfície das células apresentadoras de antígenos (APCs) 

ou das células-alvo (APPLEMAN et al.,2003). 

O reconhecimento do antígeno pela célula T induz várias respostas 

biológicas, como a proliferação de células T. Essa resposta ao reconhecimento do 

antígeno é mediada primeiramente pela via de crescimento autócrino, na qual a 

célula T respondedora secreta suas próprias citocinas promotoras do 

crescimento. Para a maioria das células T, o principal fator de crescimento 

autócrino é a IL-2 (ASHWELL et al.,1990). A diferenciação, processo que converte 

os linfócitos T nativos em células efetoras, depende da ativação das células T. 

Essa ativação, que também é decorrente do reconhecimento do antígeno, é 

induzida através da ação de outros fatores, como as citocinas e os sinais 

liberados pelas moléculas acessórias. O processo de diferenciação envolve 

mudanças na regulação transcricional dos genes que codificam moléculas 

efetoras liberadas pelas células T, como as citocinas ou os grânulos protéicos dos 

linfócitos T citolíticos (CTLs), assim como a regulação da expressão das 

moléculas de superfície das células T (ABBAS et al.,2000). 

As funções efetoras das células T são iniciadas por estimulação antigênica 

de células efetoras diferenciadas, geradas pelas células T nativas que são 

induzidas pelo antígeno. A principal função efetora das células T auxiliares que 

expressam CD4 é a secreção de citocinas. Estas citocinas exercem vários efeitos 

que promovem e regulam respostas imunes humorais e celulares e a inflamação. 

A principal função efetora dos CTLs é lisar as células-alvos portadoras de 

antígenos, além disso, os CTLs secretam algumas citocinas, que agem 

diretamente nas células T CD8. 

 

2.2.7 Reconhecimento dos Complexos peptídio-MHC 

Na maioria das células T, incluindo as células T auxiliares MHC-restritas e 

os CTLs, o receptor para o complexo peptídeo-MHC é um heterodímero, 

consistindo de duas cadeias polipeptídicas transmembrânicas, designadas α e β, 

ligadas covalentemente entre si por pontes de disulfeto. Os peptídeos derivados 

de proteínas endógenas são apresentados sobre a superfície celular em 

associação com moléculas MHC da classe I. Os peptídeos derivados de 

antígenos exógenos que foram internalizados e processados por células do 
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hospedeiro são apresentados sobre a superfície dessas células, em associação 

com moléculas MHC da classe II (SHARON et al., 2000). 

Uma APC pode interagir com células T que expressam diferentes 

especificidades de TCR, sendo cada célula T específica para apenas um dos 

diferentes tipos de complexos peptídio-MHC presentes na APC. Algumas celulas 

são capazes de reconhecer determinantes antigênicos que possuem 

componentes tanto peptídicos quanto não peptídicos (SHARON et al., 2000). 

O complexo CD3 é composto de um dímero γ-ε, de um dímero δ-ε e de um 

dímero ζ-ζ. As cadeias γ, ε e ζ contêm um domínio extracelular semelhante à Ig 

(SHARON et al., 2000). Quando o antigeno se liga ao TCR, as cadeias CD3 e ζ 

transduzem os sinais para o citoplasma da célula T, que induz à ativação 

funcional. Diferente dos antígenos, que estimulam somente células T específicas, 

os anticorpos anti-CD3 estimulam todas as células T em uma população mista, 

independente da especificidade do antígeno. Os anticorpos anti-CD3 são 

ativadores policlonais das células T (ABBAS et al.,2000). As caudas 

citoplasmáticas das cadeias CD3, da ε ou da ζ pode traduzir os sinais necessários 

para a ativação da célula T, mesmo na ausência de outros componentes do 

complexo TCR.  

 

2.2.8 CD4 e CD8: Co-receptores Envolvidos na Ativação da Célula 

T Restrita pelo MHC 

As moléculas CD4 e CD8 são glicoproteínas de superfície das células T 

que se ligam às regiões não-polimórficas das moléculas do MHC. As células T 

que apresentam CD4 ligam-se diretamente às moléculas da classe II do MHC 

enquanto as células T que apresentam CD8 ligam-se às moléculas da classe I do 

MHC (MICELI et al.,1993). As células CD4 e CD8 participam na interação 

antígeno específico entre o TCR e o complexo peptídico- MHC, sendo, portanto, 

denominados co-receptores. As células T podem expressar CD4 ou CD8, mas 

não ambas. As células TH expressam CD4 e são denominados CD4+, os CTL 

expressam CD8 e são denominados CD8+ (SHARON et al., 2000). As células 

CD4 e CD8 possuem participação na ativação das células T e promovem a 

adesão das células T restritas pelo MHC às APCs ou às células-alvo, em razão de 

sua afinidade específica para as moléculas do MHC. Também, essas células 
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participam dos eventos de transdução inicial dos sinais que ocorrem após o 

reconhecimento dos complexos peptídeo-MHC nos APCs pelas células T (MICELI 

et al.,1993).  

Uma propriedade geral dos linfócitos, incluindo as células T e B, é a 

necessidade de dois sinais extracelulares distintos para induzir a proliferação e a 

diferenciação em células efetoras. O primeiro sinal é fornecido pela ligação do 

antígeno ao seu receptor. O segundo sinal para a ativação da célula T é fornecido 

pelas moléculas co-estimuladoras, que são moléculas de superfície das APCs 

que se ligam aos receptores específicos nos linfócitos T. 

Os sinais co-estimuladores são necessários, em concomitância aos sinais 

induzidos pelo antígeno, para que as células T consigam respostas completas de 

ativação. A falta de co-estimulação no momento de apresentação do antígeno 

poderá eliminar a célula da massa de linfócitos antígeno-responsivos, 

promovendo sua morte ou induzindo a um estado de irresponsividade chamada 

anergia. 

Uma das principais vias de co-estimulação das células T envolve a 

molécula CD28, que se liga as moléculas co-estimuladoras B7-1 (CD80) e B7-2 

(CD86) expressa nas APCs. A CD28 libera sinais que facilitam as respostas das 

células T ao antígeno (LENSCHOW et al.,1996). A B7 é uma proteína 

transmembranar, recém-expressa ou de regulação positiva nas APC ativadas que 

expressam moléculas MHC da classe II. Outra molécula de superfície da célula T, 

CTLA-4, também se une à B7-1 e B7-2, porem, em contraste com a CD28, 

transmite sinais que inibem a ativação de célula T (SHARON et al., 2000). A 

CTLA-4 só é detectável na superfície das células T após a ativação destas 

células. Os sinais mediados pela CD28 aumentam a expressão dos genes 

associados às citocinas, incluindo o fator de crescimento autócrino IL-2 da célula 

T e isto pode ocorrer por uma combinação de uma maior transcrição e 

estabilização do RNAm da IL-2 (LENSCHOW et al.,1996). A via CD28/CTLA-4-

B7-1/B7-2 é crucial para regular a ativação e tolerância de células T (SHARPE et 

al.,2002). 

O CD45 é uma glicoproteína integrante da membrana da superfície celular 

e desempenha um papel essencial na ativação da célula T (JANEWAY et 

al.,1992). A CD45 alterada, è denominada CD45RO, interage com um ligante 

diferente na APC/célula-alvo em comparação com a isoforma CD45 nas células T 
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inativas, denominada CD45RA (SHARON et al., 2000). A expressão da molécula 

CD45 é necessária para uma eficiente ativação da célula T. O grande domínio 

citoplasmático da CD45 encerra uma atividade intrínseca de proteínas 

tirosinofosfatase, que pode catalisar a remoção de fosfatos das tirosinas em 

diversos substratos potencialmente importantes. Um desses substratos é a LCK, 

a proteína tirosinoquinase, que é associada às caudas citoplasmáticas do CD4 e 

do CD8. O CD45 regula a ativação da célula T mediando à remoção dos fosfatos 

dos resíduos negativos da tirosina na LCK e outras tirosinoquinases (JANEWAY 

et al.,1992). 

2.2.9 Complexo de Histocompatibilidade Principal 

O complexo de histocompatibilidade principal (MHC) é uma região de 

genes altamente polimórficos cujos produtos são expressos nas superfícies de 

uma variedade de células. As moléculas do MHC proporcionam um sistema para 

apresentar peptídeos antigênicos às células T. Isto permite que as células T 

investiguem o organismo quanto à presença de peptídeos derivados de proteínas 

estranhas. Existem dois tipos diferentes de produtos dos genes do MHC, 

denominados de moléculas de classe I e classe II. Os peptídeos que se ligam às 

moléculas MHC classe I derivam de antígenos endógenos e peptídeos que se 

ligam a moléculas MHC classe II derivam de antígenos exógenos (SHARON et 

al., 2000).  

A forte correlação da expressão CD8 nas células T com especificidade 

para os peptídeos associados a moléculas de MHC classe I induziu a postulação 

simples de que o CD8 poderia funcionar ligando-se a uma parte não-polimórfica 

de uma molécula da classe I. Hoje, essa hipótese está comprovada. Os 

resultados obtidos a partir de análises estruturais e por mutação das moléculas da 

classe I demonstraram que o domínio não-polimórfico α3 da Ig contém uma alça 

em projeção, que é responsável pela ligação do CD8 (ABBAS et al.,2000). 

Algumas células, tais como os fagócitos mononucleares, podem ser induzidas por 

citocinas a expressar moléculas da classe II, especialmente IFN-γ. Outras células, 

como as dendríticas e os linfócitos B, expressam constitutivamente moléculas da 

classe II (ABBAS et al.,2000). 

Os três primeiros genes associados ao sistema HLA que foram 

identificados através de abordagens puramente sorológicas foram chamados de 
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HLA-A, HLA-B e HLA-C (ABBAS et al.,2000). Os alelos do sistema HLA são 

herdados de forma codominante e a frequência de determinado antígeno varia 

bastante entre os diversos grupos étnicos, o que demonstra a importância de se 

considerar as características étnicas nas associações entre o HLA e doença 

(PAYNE et al., 1977). 

 

2.3 Doença Enxerto-versus-Hospedeiro 

O transplante de medula óssea (TMO) é realizado com o objetivo de se 

tratar doenças, como as doenças hematológicas, por exemplo (KORNGOLD et 

al.,1993). Entretanto, o transplante alogênico de medula óssea pode ter 

complicações, como a GVHD. Algumas manifestações clínicas decorrentes da 

GVHD são manifestações cutâneas, pancitopenia, falência do fígado, além de 

problemas associados ao sistema gastrointestinal. Na fase pré-transplante, 

chamado de regime de condicionamento, as drogas utilizadas na ablação da 

medula levam também a alterações muco cutâneas específicas (BAKER et 

al.,1991).  

A GVHD é o principal problema decorrente do transplante de medula óssea 

alogênico e isso constitui uma barreira para a ampliação da aplicação do 

alotransplante. Inicialmente, a GVHD foi observada através do uso de modelo 

animal. De acordo com esse modelo, observou-se que a infusão de células 

esplênicas, transplantadas de animais com aplasia de medula óssea induzida por 

radiação, foi seguida por doença grave, cujas manifestações clínicas mais 

comuns foram astenia, diarréia e lesões cutâneas (BARNES et al.,1954). Os 

primeiros TMO relacionados aos humanos foram realizados por Thomas e 

colaboradores em 1957 (THOMAS et al.,1957). Entretanto, observou-se uma alta 

incidência de casos de GVHD em pacientes que receberam TMO. Em 

consequência disso, a GVHD foi considerada como uma das principais causas 

para que o TMO fosse um método de tratamento praticamente interrompido, até 

que técnicas para definir a histocompatibilidade humana fossem criadas (BORTIN 

et al.,1970).  

Em 1966, Billingham (BILLINGHAM et al.,1966) formulou os critérios para o 

desenvolvimento da GVHD, posteriormente, chamado de critérios de Billingham. 

De acordo com Billingham, o enxerto deve conter células imunologicamente 
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competentes, o hospedeiro deve ser imunoincompetente e, também, deve existir 

disparidade HLA entre enxerto e hospedeiro. Assim, de acordo com esses 

critérios, a GVHD pode ocorrer em qualquer situação em que tecidos contendo 

células imunocompetentes (componentes sangüíneos, medula óssea, órgãos 

sólidos) sejam transferidos entre indivíduos. A idade do hospedeiro, 

alotransplantes, o fato de o doador ser do sexo feminino e o hospedeiro do 

masculino, uso de irradiação no condicionamento e dose subótima de drogas 

imunossupressoras aumentam o risco para o desenvolvimento da GVHD. 

Na década de 1970, os testes para avaliação da histocompatibilidade e os 

regimes imunossupressivos reduziram o percentual de insucessos na pega do 

enxerto. Os transplantes com doadores HLA combinados contribuíram para o 

aprimoramento do transplante e diminuíram a mortalidade devido à ocorrência da 

GVHD (BACH et al.,1976). De acordo com a literatura, substâncias 

imunossupressivas profiláticas com metotrexate e ciclosporina reduz a incidência 

de GVHD grave (PARKMAN et al.,1980). Entretanto, a GVHD ainda é a principal 

complicação associada ao TMO alogênico. Para esse caso, a ocorrência da 

GVHD é estimada em 45%, em média, com mortalidade entre 15 a 40% 

(NEUDORF et al.,1984). 

A GVHD apresenta-se em duas formas, aguda e crônica. Em GVHD aguda, 

a doença se desenvolve nos primeiros 100 dias após o TMO alogênico e é 

caracterizada clinicamente pelo surgimento hepatite (icterícia) e gastroenterite. As 

manifestações clínicas da GVHD é semelhante às das doenças auto-imunes e  

ocorrem 100 dias após o TMO, em geral. A incidência de recaída tumoral diminui 

com o desenvolvimento da GVHD (BARNES et al.,1954). 

 

2.3.1 Imunofisiopatologia da GVHD 

A GVHD resulta da ativação das células T do doador por antígenos de 

histocompatibilidade relacionados aos tecidos do hospedeiro. Os mecanismos 

imunológicos que promovem as lesões agudas e crônicas, entretanto, não são 

idênticos. O modelo atual associado a resposta imune em GVHD sugere que a 

GVHD aguda (GVHDa)  resulta da ativação de linfócitos T alorreativos do enxerto. 

De acordo com a literatura, a GVHD crônica (GVHDc) está relacionada aos 

mecanismos alorreativos e auto-reativos (JOHNSON et al.,1998). 
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2.3.2 GVHD Aguda  

A resposta imune relacionada à GVHD ocorre em duas fases; uma fase 

aferente e outra eferente. Na fase aferente, as células CD4+ e CD8+ do doador 

reagem aos aloantígenos da classe I e II, APCs associadas ao hospedeiro. O 

exato mecanismo de formação desses aloantígenos ainda não está bem 

estabelecido. O regime de condicionamento parece iniciar a resposta imune pelo 

dano aos tecidos do hospedeiro, como mucosa intestinal, fígado, por exemplo, 

com indução da liberação de citocinas, como a interleucina1 (IL1) e fator de 

necrose tumoral (TNFα), e penetração de lipossacarídeos bacterianos entéricos. 

As células T são estimuladas pela IL-1 e por sinais coestimuladores a produzirem 

interleucina-2 (IL-2). A presença da IL-2 induz a expansão clonal das células 

CD4+ e CD8+, que se diferenciam em células efetoras. As células efetoras 

induzem a resposta do enxerto contra o hospedeiro. Além da participação da IL-2, 

as células efetoras sofrem a ação dos agentes coestimuladores e citocinas 

proinflamatórias, como interferon gama (IFNγ) e interleucina 12 (IL-12), em 

células efetoras T helper 1 (incluíndo linfócitos citotóxicos CD4+ e CD8+), as 

quais direcionam a resposta enxerto contra hospedeiro. As células T alorreativas 

podem, ainda, transformar-se em células supressoras T helper 2 antígeno-

específicas sob a influência das interleucinas 4 e 10 (IL4 e IL10). 

A biologia associada à GVHD aguda ainda não está bem elucidada. As 

células T ativadas produzem vários tipos de citocinas, incluindo IL-2, IL-3, IL-4 e 

IFNγ. Esses mediadores recrutariam e ativariam células efetoras, incluindo 

linfócitos adicionais, macrófagos, e células natural killer (NK), que atacariam tanto 

os tecidos do doador como do hospedeiro. Aloantígenos MHC classe II são 

preferencialmente formados na pele, intestino e epitélio do ducto biliar pela ação 

do IFNγ e podem facilitar o ataque às células epiteliais. As células NK têm sido 

responsabilizadas, tanto em modelos experimentais como em humanos, pelo 

dano epitelial da DECH, alvejando células que não exprimam antígenos de 

superfície autólogos (próprios), e são ativadas durante a DECH pelas citocinas IL-

2, IL-12 e IFNγ, produzindo, a partir de então, numerosas outras citocinas como 

fatores estimuladores de colônias hematopoiéticas, TNFα e IFNγ. Assim, o início 

da GVHDa é dependente das células NK presentes na medula enxertada, as 

quais têm sua atividade aumentada. 
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A GVHD aguda ocorre nos primeiros três meses que se seguem ao TMO, 

freqüentemente entre o sétimo e o vigésimo primeiro dia. Os principais órgãos 

acometidos são o sistema imune, pele, fígado, trato gastrointestinal e pulmões 

(GLUCKSBERG et al.,1984). As manifestações cutâneas são em geral o primeiro 

sinal, caracterizadas por eritema nas palmas e plantas, precedido comumente por 

sensação de queimação ou prurido. Com a progressão da doença, exantema 

maculopapular envolve tórax, pescoço, bochechas e coloração violácea das 

orelhas. Acometimento mucoso é dificilmente distinguível da mucosite induzida 

pela quimioterapia. Pode haver, ainda, eritrodermia esfoliativa ou quadro cutâneo 

que se assemelha à necrólise epidérmica tóxica, o qual pode permanecer 

localizado nas áreas de pressão ou ser disseminado (DEEG et al.,1984). 

Consideando-se a histologia, a GVHD aguda é caracterizada por vários 

graus de dano à epiderme: Grau I - vacuolização dos queratinócitos basais; Grau 

II - vacuolização dos queratinócitos basais e presença de queratinócitos 

disceratóticos; Grau III - fendas focais da camada basal; Grau IV - epiderme 

totalmente separada da derme. A interpretação dos resultados da biópsia da pele, 

principalmente na fase inicial após o TMO, pode ser difícil, devido aos achados 

similares encontrados com o uso de altas doses de radio/quimioterapia do regime 

preparatório pré-transplante ou tratamento com outras drogas. A situação é ainda 

complicada pelo fato de freqüentemente haver falta de correlação entre as 

características clínicas e histológicas (ELLIOTT et al.,1987; HYMES et al.,1985). 

Por exemplo, a pele em uma área clinicamente afetada pode não ter alteração 

significativa histologicamente; ou uma área de pele sem alterações clínicas pode 

mostrar vacuolização de queratinócitos e necrose compatível com GVHD 

(ELLIOTT et al.,1987). Assim, o valor diagnóstico das biópsias cutâneas na fase 

inicial do TMO tem sido questionado (SALE et al.,1977). Além disso, o valor 

prognóstico dos achados de biópsia da pele após o TMO também é discutível. Em 

um relato, os queratinócitos disceratóticos, o número de linfócitos exocitados e a 

presença de envolvimento folicular não se correlacionaram com melhora clínica 

(KOHLER et al.,1997). 

O diagnóstico diferencial da GVHD deve ser feito com reações cutâneas da 

quimio ou radioterapia, farmacodermias e mesmo com algumas infecções virais, o 

que é difícil, pois os sintomas clínicos e os aspectos histológicos não são 
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específicos. A presença de envolvimento extracutâneo pode ser útil na 

diferenciação. 

2.3.3 GVHD Crônica 

Geralmente, as células T do doador presentes no hospedeiro passam por 

uma seleção tímica e clones auto-reativos são eliminados. Entretanto, o timo pós-

fetal não é eficiente na eliminação de células T. Na GVHD crônica, algumas 

células T maduras do hospedeiro escapam da eliminação e tomam como alvo 

antígenos de histocompatibilidade, resultando na persistência de clones alo e 

auto-reativos de células T. A GVHD crônica é caracterizada pelo dano epitelial 

mediado por células mononucleares e fibrose. Linfócitos T citotóxicos CD8+ 

predominam no infiltrado e podem, diretamente, induzir o dano tecidual, porém 

outras células efetoras (células NK, macrófagos e mastócitos) e citocinas (TNFα) 

podem mediar a citotoxicidade. Mediadores solúveis induzem moléculas MHC nos 

tecidos alvo e estimulam a proliferação e produção de colágeno pelos 

fibroblastos. A ativação crônica e a degranulação dos mastócitos contribuem para 

a indução da fibrose na GVHD crônica. A ativação policlonal de células B pode 

resultar na formação de vários auto-anticorpos, incluindo antinuclear, 

antiplaquetário, antieritropoiético, antiepitelial e fator reumatóide. 

2.3.4 Profilaxia e Tratamento 

A prevenção e tratamento da GVHD geralmente visam interferir com a fase 

aferente da resposta, numa tentativa de eliminar as células T do doador ou 

bloquear sua ativação (NAGLER et al.,1996; BOUZAS et al.,2002). A profilaxia da 

GVHD é feita com imunossupressores como corticóide, ciclosporina e metotrexate 

utilizados de forma combinada. Anti-histamínicos orais e corticoterapia tópica são 

utilizados para casos leves. Recentemente, a ciclosporina administrada sob a 

forma de bochechos tem sido utilizada para o líquen oral. No tratamento da 

GVHD, as drogas de primeira linha são ciclosporina e corticóides, utilizados de 

forma combinada ou não. Para pacientes resistentes, esquemas com tacrolimus, 

micofenolato, azatioprina, talidomida e a fotoquimioterapia Puva são utilizados na 

tentativa de controlar a doença. A fotoferese extracorpórea tem sua ação na 

GVHDc extensa, refratária às drogas de primeira e segunda linha. 
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A GVHD é classificada como aguda quando se desenvolve nos primeiros 

100 dias (início em geral em torno do vigésimo dia) após o TMO alogênico. A  

pele é o órgão mais atingido pela GVHD aguda, seguida pelo fígado. Em GVHD, 

mais de 30% dos pacientes submetidos à TMO alogênico HLA idêntico e mais de 

90% que recebem TMO de doadores não relacionados desenvolvem a doença na 

forma aguda.  

A GVHD crônica é semelhantes às das doenças auto-imunes e ocorre, 

geralmente nos 100 primeiros dias após o TMO. O período médio de 

aparecimento da GVHD crônica  é de 201 dias após TMO com HLA idêntico, 159 

dias após TMO com doador com HLA não idêntico relacionado e 133 dias após 

TMO com doador com HLA não relacionado (SULLIVAN et al.,1991). 

O tratamento da GVHDc é realizado com corticóides e ciclosporina, que  

estão associados, com freqüência, a efeitos adversos graves, como síndrome de 

Cushing, infeções secundárias ou neoplasias. Na falha dessa terapia, outros 

tratamentos são realizados através da talidomida, azatioprina ou fotoferese, por 

exemplo. 

 

2.4 Redes Biológicas 

Em GVHD, a resposta imune é decorrente da disparidade HLA entre 

doador e receptor, que inclui a participação de células relacionadas ao sistema 

imunológico do doador e uma rede de proteínas. A descrição completa da função 

biológica de uma proteína requer o conhecimento de todas as proteínas com as 

quais ela interage. Dessa forma, pode-se usar o conceito de grafo (CARLSON et 

al., 2006) para se representar a  rede funcional das proteínas associadas à essa 

resposta.  

Um grafo relacionado às proteínas é constituído por três elementos 

principais: nós, módulos e vias (Figura 1). A sinalização de nós muito conectados 

em uma rede, que abrangem os compostos e as reações associadas a uma 

determinada proteína, indica a ativação de proteínas que exercem funções 

importantes dentro do complexo funcional de uma célula (PAPIN et al., 2005). Os 

módulos são constituídos por grupos de compostos e proteínas que 

desempenham funções relacionadas e representam proteínas muito conectadas, 

que atuam em vias diferentes (PAPIN et al., 2005). As vias conectam as 
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sinalizações de entrada às sinalizações de saída. Uma via pode ser, por exemplo, 

a delimitação de todos os passos da ligação de um fator de crescimento ao seu 

receptor até a posterior ativação de um fator de transcrição, que induz a 

expressão de genes alvos (PAPIN et al., 2005). As vias determinam ligações 

funcionais entre proteínas que apresentam funções semelhantes. Se a função de 

uma das proteínas é conhecida, então pode-se inferir que as proteínas ligadas 

agem na mesma via ou em complexos (EISENBERG et al., 2000). Dentro do 

contexto de vias, existem as subvias que representam um conjunto de genes com 

funções bem especificas. Por exemplo, pode-se definir a via de apoptose (morte 

celular) e uma subvia como um caminho dentro da via de apoptose, ou seja, 

subvia extrínseca de apoptose. 

Na teoria de grafos dirigidos, com interação em um único sentido, um 

caminho é uma cadeia de nós conectados por arestas dirigidas, sem ramificações 

ou ciclos. As vias nestas redes podem representar, por exemplo, um caminho de 

transformação de um nutriente em um produto em uma rede metabólica, ou seja, 

dentro de um caminho de transformação a via relaciona-se com a interação entre 

as proteínas necessárias para desencadear uma função específica 

(AITTOKALLIO et al., 2006).  

O conjunto de interações que ocorrem em uma via dependem de funções 

individuais, onde, cada um dos nós irá segregar funções que irão ativar ou inibir 

produtos que atuarão em outros elementos da via, ou em outras proteínas que 

irão desempenhar outras funções relacionadas. Uma alteração em um elemento 

da via poderá interromper a conexão entre genes informativos que agem antes e 

depois do elemento alterado. Isso é similar a uma ruptura em uma linha telefônica 

entre duas cidades. Muitas vezes é possível que os dois grupos de proteínas 

isolados ainda terão alguns elos de comunicação, apesar de terem perdido a 

capacidade de ter uma atividade completa na via específica (AITTOKALLIO et al., 

2006).  
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Figura 1: Esquema de três caminhos relacionados as redes de proteínas: nós com alta 

conectividade, módulos de sinalização e vias com formação linear, que conectam elementos de 

entrada e saída (PAPIN et al., 2005). 

 

Considerando o grande número de organismos e as informações 

relevantes associadas às vias, alguns bancos de dados visam simplificar o acesso 

a informações e a conjuntos de genes relacionados a funções específicas em um 

determinado organismo. O National Cancer Institute - Pathways Interaction 

Database é um banco de dados público que armazena vias relacionadas ao 

desenvolvimento do câncer. Além das vias curadas do NCI – Pathway o banco de 

dados apresenta vias importadas dos bancos de dados BioCarta e Reactome.   

As analogias entre as vias e as redes de proteínas estão intimamente 

relacionadas quando se pretende integrar as funções isoladas em cada conjunto 

de genes. Alguns bancos de dados visam simplificar o acesso a essas 

informações, fornecendo um conjunto abrangente, mas com controle das 

interações entre as proteínas (MERING et al., 2005). O banco de dados String 

integra várias informações de associação entre proteínas a partir de mineração de 

bases de dados e da literatura, além de previsões com base em análise do 

contexto genômico. Na versão 8.0, publicada em 2009, são encontradas mais de 

2,5 milhões de proteínas em 630 organismos (JENSEN et al., 2009). As 

interações entre as proteínas de cada organismo são associadas por seis 

comparações genômicas sistemáticas. As interações por conservação de genes 

vizinhos englobam proteínas que possuem um vinculo funcional. Muitas vezes um 

dos dois genes é um regulador de transcrição visando o gene vizinho (JENSEN et 
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al., 2009).  A associação de genes por eventos de fusão explora o fato de que as 

famílias de determinadas proteínas em uma dada espécie consistem em domínios 

fundidos que normalmente correspondem ao comprimento total de proteínas em 

outras espécies. Essas proteínas foram definidas como proteínas de fusão e suas 

famílias como componentes de proteínas (ENRIGHT et al., 1999).  As interações 

de co-ocorrência ocorrem quando há transferência de interações entre 

organismos, duas proteínas que interagem em um organismo servirão de 

evidência para a interação em outro organismo (JENSEN et al., 2009). 

Coexpressão exibe interações entre as proteínas que apresentam expressões 

semelhantes a partir da expressão de um primeiro gene (JENSEN et al., 2009).  

As interações experimentais são extraídas de experimentos "in vitro" onde ocorre 

a ligação de duas proteínas. As interações por bancos de dados incluem 

interações procedentes de outros bancos de dados. E, por fim, as interações por 

mineração de texto são extraídas através de interações de proteínas publicadas 

em resumos e em outros textos científicos (MERING et al., 2007). Toda pesquisa 

de interações entre proteínas processadas pelo banco de dados String são ainda 

complementadas pela análise de confiança que inclui uma normalização pelo 

número de espécies abrangidas e pelos genes envolvidos (MERING et al., 2003). 

  

2.5 Bancos de Dados em Biologia Sistêmica 

Em biologia sistêmica, os bancos de dados têm como objetivo armazenar e 

gerenciar demandas de informações. Assim, a padronização associada ao 

armazenamento desses dados é necessária para a integração das informações. 

As informações decorrentes da execução do Projeto Genoma Humano foram 

padronizadas por alguns bancos de dados (WATSON et al.,1990).  O Gene 

Nomenclature Committee (HUGO) é um desses bancos de dados, que padroniza 

nomenclaturas a mais de 32 mil genes, dos quais mais de 19 mil codificam 

proteínas (POVEY et al., 2001). Os bancos de dados Biocarta, Reactome, Kegg, 

Gene Ontology (GO) e National Center for Biotechnology Information (NCBI) são 

também grandes repositórios de informações moleculares provenientes de vários 

organismos. 
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Existem também bancos de dados que são usados para armazenar uma 

grande quantidade de estudos gerados a partir de microarranjos. O banco de 

dados Gene Expression Omnibus (GEO) é um repositório público funcional de 

dados usado para armazenar transcriptomas (EDGAR et al., 2002). O banco de 

dados é composto por 1446871 amostras e 14727 plataformas divididas em mais 

de 58 mil estudos (mircroarranjos) diferentes (GEO, 2015). O GEO é considerado 

o maior banco de dados de microarranjos e nele estão depositados 

transcriptomas fabricados por diversas empresas, que inclui a Affymetrix Gene 

Chip. A Affymetrix é uma empresa fundada em 1992, por Stephen Fodor e tem 

como objetivo fabricar microarranjos de DNA (GOHLMANN et al., 2009). 

2.6 Microarranjos 

A expressão gênica corresponde a vários eventos e inicia pela transcrição 

do gene no núcleo até a tradução do mRNA no ribossomo. Assim a expressão 

gênica corresponde ao processo em que a informação codificada por um 

determinado gene é compilada em uma molécula. Com algumas exceções as 

células que constituem o organismo humano possuem a mesma carga genética, 

ou seja, o mesmo DNA. O que diferencia dois grupos celulares morfologicamente 

distintos são os genes expressos e os níveis de expressão desses genes 

(WATSON et al., 2004). Para medir os níveis de expressão dos genes são usadas 

várias técnicas experimentais e, uma delas, os microarranjos se destacam na 

biologia sistêmica desde a sua descoberta em 1982 (AUGENLICHT et al., 1982).  

Os microarranjos são usados para medir grandes quantidades simultâneas 

de níveis de expressão de transcritos e consistem em conjuntos ordenados de 

milhares de moléculas de DNA organizadas em sondas. A Affymetrix GeneChip 

produz sondas que são fixadas quimicamente a uma superfície sólida (chip) com 

aproximadamente 1,3 cm x 1,3 cm de área, composta por vidro, nylon ou chip de 

silício (figura 2). Em cada uma das sondas estão imobilizados oligonucleotídeos. 

Os oligonucleotídeos são fragmentos curtos com aproximadamente 25 bases de 

uma cadeia simples de DNA ou RNA. Nos microarranjos fabricados pela 

Affymetrix são encontradas sondas que identificam a expressão de genes e 

hibridizações cruzadas (SIMÃO et al., 2012). 
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.  

Figura 2: Imagem de um microarranjo da Affymetrix com 1,3 cm x 1,3 cm de superfície 

(GOHLMANN et al., 2009). 

 

Cada conjunto de aproximadamente 8 sondas impressas em um chip é 

chamado de probset. O conjunto de probsets irá definir a expressão de um 

determinado gene. Em geral as probsets variam entre 20 a 55 mil dependendo do 

tipo de análise desejada (GOHLMANN et al., 2009). Para verificar o nível de 

expressão de uma amostra celular são extraídas amostras do mRNA (in vivo) e 

convertidas em DNA complementar (cDNA) (por transcriptase reversa) em dupla 

fita para que ocorra uma amplificação linear da amostra. Esse processo inicial é 

importante também para garantir a estabilidade e criar um modelo de DNA que 

sirva para a síntese de RNA complementar (cRNA) biotinilado (in vitro) em fita 

simples. No processo seguinte o cRNA é purificado com partículas magnéticas e 

quantificado espectrofotometricamente. O cRNA purificado é fragmentado, a fim 

de facilitar a hibridização com os oligonucleotídeos presos nas sondas do chip 

(BECKER et al., 2003). 

Com a ajuda de uma solução de hibridização e de um marcador 

fluorescente (Estreptavidina Ficoeritrina) o cRNA se ligará ao microarranjo. Após 

algum tempo a solução excedente será removida por um processo de lavagem 

que eliminará os cRNA que não se hibridizaram ao microarranjo. Cada cRNA 

ligado a um oligonucleotídeo é excitado usando um scanner a laser e as posições 

e intensidades das emissões fluorescentes são capturadas e convertidas em 

dados que são transferidos para um sistema de arquivos (BECKER et al., 2003). 
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Uma síntese do processo de formação de imagens em microarranjos está descrita 

na Figura 3. 

 

 

  

Figura 3: A matriz de oligonucleótido utiliza sondas que são cadeias curtas de DNA 

sintetizados diretamente sobre o chip, e um único tipo de célula é examinado de cada vez. 

Adaptado de The Science Creative Quarterly, artista: Jiang Long. 

 

Para cada mRNA analisado há um conjunto de aproximadamente 8 sondas 

(probset) diferentes que hibridizam os fragmentos do cRNA em diferentes 

posições ao longo da sequência de mRNA. Os microarranjos produzidos pela 
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Affymetrix contêm milhares de dezenas de conjuntos de sondas em seus chips. 

As sondas são selecionadas de tal forma que a sequência dos fragmentos 

representa uma parte de uma sequência dos genes que serão detectadas. Estas 

sondas são chamadas de "par perfeito" (PM - Perfect Match). Uma sonda PM 

deveria ser única para um determinado mRNA eliminando os falsos sinais de 

transcrições que poderiam se ligar a sondas devido à similaridade da sequência 

de bases (BECKER et al., 2003). Os microarranjos da Affymetrix usam outro tipo 

de sonda chamada de "par incompatível" (MM - Mismatch). As sondas MM 

também possuem 25 bases de oligonucleotídeos com a mesma sequência da 

sonda PM, mas eles contêm uma única base modificada na posição 13. Estas 

sondas têm a intenção de detectar a quantidade de sinal inespecífico e também 

os fundos de escala detectados pelas sondas PM. Nos últimos anos têm sido 

demonstrado que as sondas MM não apenas detectam sinais inespecíficos, mas 

também detectam mesmas transcrições que os seus homólogos em PM 

(GOHLMANN et al., 2009). 

 

 

2.6.1 Normalizações de Dados em Microarranjos 

Devido as impurezas geradas durante o processo de hibridização e 

detecção dos níveis de expressão das amostras de mRNA, os dados gerados a 

partir do protocolo Affymetrix devem passar por um processo de normalização. Os 

dados armazenados em arquivos .CEL apresentam todas as informações dos 

valores de expressão e localização para todas as sondas na imagem produzida 

pela hibridização do microarranjo (GOHLMANN et al., 2009). 

Existem inúmeros métodos de normalização e correção do ruído de fundo 

para os microarranjos, porém alguns são os mais importantes são:  

I. Microarranjo suíte versão 5 (MAS 5.0 - Microarray Suite Version 

5.0); 

II. Média robusta de múltiplos chips (RMA - Robust Multichip Average) 

(IRIZARRY et al., 2003); 

III. RMA para Affymetrix GeneChip (GCRMA - GeneChip Affymetrix 

RMA) (GOHLMANN et al., 2009,  WU et al.,2004). 

IV.  MAS 5.0 com chamadas P/M/A (Presente/Marginal/Ausente). 
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A aplicação dos métodos de normalização, MAS 5.0, RMA, GCRMA e MAS 

5.0 com chamadas P/M/A em arquivos no formato .CEL podem ser aplicadas 

pelos pacotes de dados de normalização disponíveis pela base de dados do 

Bioconductor. A base de dados é o resultado de um projeto iniciado em 2001, que 

tem por objetivo proporcionar o acesso a análises estatísticas e gráficas de dados 

genômicos e, ainda, facilitar a integração de bancos de dados na análise de 

dados experimentais. Os pacotes do Bioconductor são aplicados pela linguagem 

estatística de programação R e apresenta 460 pacotes de dados desenvolvidos 

para a análise de microarranjos. Cada pacote é desenvolvido em estruturas de 

códigos que desempenham funções diferenciadas para a interface do 

Bioconductor. Para efetuar os cálculos de normalização, MAS 5.0, RMA, GCRMA 

e MAS 5.0 com chamadas P/M/A o software utiliza pacotes específicos que 

poderão ser adquiridos em ambiente virtual1 (GENTLEMAN et al., 2004).  

 

 

2.7 Análise de Dados Relacionados às Vias e Genes  

A análise de vias e subvias em microarranjos é alimentadas por métodos 

que envolvem raciocínios e suposições diferentes. Devido à grande dimensão dos 

dados de microarranjos e também pela grande variabilidade na expressão de 

genes isolados, podem ser usadas metodologias de análise de microarranjos 

destinadas especificamente a estudos isolados. Desta forma, dependendo da 

aplicação existem aproximações estatísticas que variam de acordo com o tipo de 

microarranjos. Por exemplo, na análise por representação excedente há uma 

procura por vias enriquecidas com genes significativos. A partir de uma lista de 

genes é aplicado um teste hipergeométrico que avaliará a super-expressão do 

conjunto. O teste hipergeométrico que é descrito através de uma distribuição de 

probabilidades discreta é usado para calcular a probabilidade de conter genes 

diferencialmente expressos do que seria esperado por acaso (GOHLMANN et al., 

2009). Outro método que se destaca é a contagem funcional de classes que é 

usado em microarranjos que apresentam baixos valores p (p-value) em suas 

                                            
1
  Disponível em: www.bioconductor.org, acessado em: 12/07/2015 

http://www.bioconductor.org/
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amostras. O valor de p é a probabilidade de obter-se uma estatística de teste no 

mínimo tão extrema como o que foi realmente observado, muitas vezes o valor de 

p é menor que o nível de significância que geralmente varia entre 0,05 e 0,1. Esse 

método é usado para calcular uma pontuação que define as alterações 

significativas de todos os genes incluídos na análise. Um terceiro método analisa 

os conjuntos de genes diretamente ligados a conjuntos pré-definidos com o 

objetivo de identificar as mudanças de expressão entre essas vias (GOHLMANN 

et al., 2009). 

Castro e colaboradores (2007) introduziram outro método de análise direto 

de expressão de vias e subvias. Os cálculos da atividade relativa e da diversidade 

relativa são usados para avaliar os níveis de expressão de conjuntos de genes e 

definir os padrões de expressão (reprogramação) entre os genes das vias 

(CASTRO et al., 2007). 

Para calcular a atividade relativa de uma dada via α com um número de 

genes Mα, deve-se somar a expressão dos genes em dois grupos de vias: o 

primeiro grupo representa as amostras de tecidos alterados ou experimentais eN  

e o segundo grupo é composto pelas amostras de tecidos normais ou controle 

N . 

Então, a atividade relativa n  da via α será dada por:  

 

 .                        (1) 

 

 

O valor de  varia entre,  , se  implica que , 

isto é, a atividade da via com amostra alterada é menor que a atividade do 

controle, enquanto que  representa o caso inverso (CASTRO et al., 2007). 

Para caracterizar de forma quantitativa a diversidade para uma via α é 

utilizada a entropia de Shannon (SHANNON et al., 1951) que é descrita como: 

 

,                      (2) 
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onde  é o número de genes na via e  é a frequência da diversidade 

do gene i, dada por:  

 

                                     (3) 

 

com  sendo a atividade do gene (i) e  a soma da expressão dos 

genes na via (α). O termo é um fator de normalização que garante 

, desta forma, pode-se comparar as vias com diferentes quantidades 

de genes. Tendo como referência o sinal controle da amostra, pode-se definir a 

diversidade relativa ( ) como: 

,                       (4) 

 

onde  e  são as diversidades das amostras com alteração 

(experimento) e o controle, respectivamente. O valor de  varia entre  

, se  implica que , isto é, a diversidade dos valores de 

expressão dos genes na via é menor para a amostra alterada do que para o 

controle, enquanto que  representa o caso inverso (CASTRO et al., 2007). 

A Figura 4 ilustra a diversidade relativa para um conjunto de 10 genes alterados 

com seus respectivos genes de controle pertencentes a uma via qualquer. Na 

figura 4 os genes das amostras de controle apresentam níveis de expressão com 

valores mais próximos (constantes ou sem dispersão) do que os níveis de 

expressão dos genes do experimento, isso indica que  e . Ou 

seja, há uma diminuição da diversidade nos níveis de expressão dos genes de 

experimento em relação ao controle. Para  tem-se o caso contrário e 

haverá aumento da diversidade relativa  do experimento versus o 

controle. Na reprogramação da expressão dos genes poderão ocorrer níveis de 

aumento ou diminuição da diversidade relativa entre os genes de uma via.  
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Figura 4: Exemplo mostrando os níveis de expressão de 10 genes quaisquer, com 

diminuição da diversidade do experimento em relação ao controle ( ); para este caso a 

diversidade dos genes de controle é maior do que o experimento, desta forma a diversidade 

relativa é menor que 0,5 deste modo hα̳ = 0,405 (SIMÃO, 2012). 

 

Para determinar se uma alteração em uma via (atividade) ou em um 

conjunto de genes (diversidade) é estatisticamente significativo em um 

determinado estudo (microarranjo), aplica-se o método de bootstrap. Esse método 

é usado para calcular a distribuição amostral de hα e nα através de uma análise de 

reamostragem aleatória que cobre todos os genes do estudo com repetições que 

variam de 100 a 100.000 com as mesmas quantidades de genes das vias de 

interesse para investigar a convergência do valor de p (p-value) da amostra sobre 

uma distribuição de probabilidades normal.  

O nível de significância em uma distribuição de probabilidades é 

comparado com o valor de p e serve para delimitar se os resultados da atividade 

ou diversidade relativa de um determinado conjunto de genes são ou não 

significativos a um determinado nível. Desta forma, se o nível de significância for 

fixado em 0,05 os valores de p menores que 0,05 (p < 0,05) apresentaram 
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aumento ou diminuição significativa de expressão da via em relação ao estudo. 

Dependendo em qual dos lados da distribuição de probabilidade unicaudal cair o 

valor de p está poderá ter aumento ou diminuição de expressão.  

As análises mostradas acima podem ser calculadas usando o software 

ViaComplex. O software é um aplicativo usado para construir mapas funcionais de 

expressão gênica e utiliza a entropia de Shannon para obter um parâmetro 

quantitativo usado para caracterizar a atividade e a diversidade relativa de vias 

(CASTRO et al., 2009). O software é utilizado para calcular significâncias de vias 

pelo método de bootstrap e pela correção de falsos positivos. Os falsos positivos 

são usados como método de controle estatístico quando se faz os testes de 

múltiplas hipóteses (bootstrap) para efetuar uma correção nas múltiplas 

comparações (entre as vias). O código fonte do software ViaComplex contendo 

todas as equações apresentadas acima está disponível em ambiente virtual2. 

 

2.7.1 Análise de genes diferencialmente expressos - fold change 

O objetivo deste tipo de análise é identificar os genes com diferenças 

extremas de expressão entre as amostras de microarranjos. Em termos 

estatísticos formais, um gene é expresso diferencialmente se o seu nível de 

expressão é alterado sistematicamente entre duas condições de tratamento 

(exemplo: amostras de experimento versus controle) (McCARTHY et al., 2009). A 

utilização destes procedimentos de análise diferencial garante que as conclusões 

sobre os genes identificados sejam válidas para uma possível população amostral 

de interesse, e não somente para a amostra de mRNA em questão (HUBER et al., 

2003).  

Em estudos com mais de um tipo de tecido (ex: GVHD e tecido normal, no 

GEO representado por uma série GSE) a análise de genes diferencialmente 

expressos busca identificar quais genes são expressos de forma distinta entre os 

tecidos. Existem várias abordagens estatísticas envolvendo a análise de genes 

diferencialmente expressos (HUBER et al., 2003). O fold change, mudança de 

expressão ou número de vezes que a expressão varia, é usada em conjuntos de 

microarranjos cujo número de amostras é grande e as estimativas da variância 

                                            
2
  Disponível em: <www.lief.if.ufrgs.br/pub/biosoftwares/viacomplex> 
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por gene possuem muitos graus de liberdade e são muito estáveis. Em geral o 

fold change é aplicado em conjuntos de amostras com mais de cinco repetições e 

para conjuntos de genes muito pequenos, no caso das vias e subvias (RUIZ et al., 

2004). 

De acordo com as abordagens feitas por Ruiz e colaboradores em 2004, 

pode-se calcular o fold change para uma determinada via extraída da matriz 

(RUIZ et al.,2004). Desta forma o fold change de cada gene da via será a razão 

entre os valores de expressão experimentais pelo seu controle (McCARTHY et al., 

2009): 

 

                                         (5) 

 

Em outras palavras o fold change será a razão entre a expressão de um 

determinado gene de GVHD versus normal. Considerando uma via com  genes 

de microarranjos, pode-se calcular o fold change para cada gene da via e 

classificar os genes i mais alterados em conjuntos chamados de TOP-N, onde N 

será o número de genes (arbitrário) mais alterados que irão representar os genes 

de uma via (GOHLMANN et al., 2009). A análise do fold change de genes mais 

alterados em vias ou em subvias, pode ser calculada pela linguagem estatística 

de programação R, através dos pacotes do Bioconductor: limma, biobase, annaffy 

e hguplus2.db disponíveis em ambiente virtual3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Disponível em: < http://www.bioconductor.org/> 
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 3. METODOLOGIA 

Neste estudo, utilizou-se as metodologias relacionadas à bioinformática 

(SIMÃO et al. 2010) para se investigar a biologia associada à doença GVHD, na 

forma aguda, através da determinação das atividades das vias e expressão de 

genes relacionadas ao sistema imunológico. 

 

3.1 Vias Associadas à GVHD 

Para que os objetivos estabelecidos fossem alcançados, realizou-se estudos 

preliminares sobre a fisiopatologia relacionada à GVHD com a finalidade de se 

estabelecer as vias que deveriam ser investigadas considerando-se as etapas da 

resposta imunológica referente a esta doença. Dessa forma, través de uma 

investigação inicial deste estudo, determinou-se as vias que poderiam estar 

associadas aos gatilhos e sensores em GVHD.  

O estudo considerou também a quantidade de genes associados a cada 

via investigada. Os bancos de dados Reactome, Nature Cancer Interaction 

Pathway e Gene Expression Omnibus (GEO) foram utilizados como base de 

dados neste estudo.  

 

3.2 Microarranjos 

Dados de transcriptoma da GVHD foram obtidos através da técnica de 

microarranjo usando a plataforma GPL570 da Affymetrix Human Genome.  As 

amostras foram extraídas do banco de dados GEO, com série de dados 

GSE7510. De acordo com essa série, utilizou-se 4 amostras controle (amostras 

de 1 a 4), coletadas de doadores sadios, e 4 amostras experimental (amostras de 

5 a 8), coletadas de doadores com GVHD aguda.   

 

3.3 Análise dos Dados  

Os dados foram normalizados utilizando-se média robusta de múltiplos chips 

(IRIZARRY et al., 2003). A atividade relativa e a diversidade relativa foram 

determinadas de acordo com as equações (1) e (4), respectivamente, descritas na 

Seção 2.7 (Análise de Dados relacionados às Vias e Genes), conforme a 

metodologia indicada por Castro e colaboradores (CASTRO et al., 2007). Os 
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cálculos da atividade relativa e da diversidade relativa foram realizados com o 

objetivo de se determinar alteração em uma via específica ou em um conjunto de 

genes, respectivamente.  

O Fold Change associado a cada gene foi aplicado com o objetivo de 

identificar os genes com diferenças extremas de expressão entre as amostras de 

microarranjos, em conformidade com a equação (5) (RUIZ et al.,2004; 

McCARTHY et al., 2009) descrita na Seção 2.7.1 (Análise de genes 

diferencialmente expressos - fold change). 

Todas as análises foram realizadas utilizando-se os pacotes Via Complex e 

Bioconductor. A relação das sondas com as vias de interesse neste estudo foi 

estabelecida pelo Bando de Dados Ontocancro. Os dados obtidos foram 

armazenados em arquivados em formato de texto. Os cálculos da atividade 

relativa e da diversidade relativa para os genes de cada via foram realizados pelo 

software Viacomplex.  

O software Viacomplex também foi usado para se determinar a 

significância estatística de alteração das vias associadas à doença em relação ao 

controle. O tratamento estatísticos foi realizado utilizando-se dados da expressão 

de genes, extraídos do banco de dados GEO e armazenados em 

arquivos,formato de texto, através do uso do software ViaComplex.  

O nível de significância na distribuição de probabilidades serviu para 

delimitar se os resultados da atividade ou diversidade relativa para um conjunto 

de genes era ou não significativos em consideração a um determinado nível de 

confiança. Desta forma, para níveis de significância fixados em 1%, 5%, 95% e 

99%, considerou-se alterada aquela via cujo valor de p associado apresentasse 

valor p ≤ 0,05. Nesse caso, considerou-se um aumento significativo da expressão 

dos genes, da doença em relação ao controle, para aquela via específica. Para o 

caso em que p ≥ 0,95, considerou-se a ocorrência de uma diminuição significativa 

de expressão dos genes. 
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos sobre a investigação das vias e genes associados 

aos mecanismos iniciadores da GVHD indicaram a quantidade de 17 vias, que 

inclue as vias relacionadas ao sistema HLA (Tabela 3).    

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, quatro vias não 

apresentaram diferenças significativas em relação ao controle considerando-se a 

atividade e a diversidade relativas.  

Neste estudo, observou-se aumento significativo da atividade relativa 

associada às vias relacionadas ao sistema imune adaptativo, antígenos 

associados as Classes I e II do HLA, fosforilação de CD3 e CD247, sinalização 

dos receptores de células T em CD4+ nativas e ativação de NF-kapa β nas células 

B.  

Este estudo também considerou o comportamento do sistema imunológico 

em GVHD através da expressão da super família de moléculas B7:CD28\CTLA-4. 

Observou-se alteração significativa da atividade relativa em cada uma das vias 

relacionadas a essa super-família de moléculas, quando comparadas ao controle. 

Entretanto, não se observou alteração significativa da atividade relativa associada 

à via CD40/CD40L em GVHD em comparação ao controle.  

De acordo com a literatura, recentemente, tem-se observado a expressão 

da proteína CD69 na superfície de células T ativadas. Neste estudo, observou-se 

um aumento significativo da expressão dessa proteína em GVHD comparada ao 

controle, embora não se tenha observado diferença na atividade relativa da via a 

ela relacionada (Tabela 3). 

Observou-se uma diminuição significativa da diversidade relativa na via 

fosforilação de CD3 e cadeia zeta dos receptores de células T (CD247), embora 

esta via tenha apresentado um aumento significativo da atividade relativa. De 

maneira semelhante, também se observou que a via apresentação de antígenos 

da Classe II do MHC também apresentou diminuição significativa da diversidade 

relativa, embora tenha apresentado um aumento significativo da atividade relativa.  

A via degradação de CD4 mediada pela Vpu foi a única via que apresentou um 

aumento significativa associado tanto à atividade quanto à diversidade relativa. 
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Tabela 1: Quantidade de genes e alterações da atividade e diversidade relativas nas vias 

do sistema imunológico associadas à GVHD, quando comparadas ao controle. (* - aumento 

significativo, # - diminuição significativa, NS - não significativo). 

 

 
Nome da via 

 
Número de 

Genes 

 
Atividade 
Relativa 

 
Diversidade 

Relativa 

Fosforilação de CD3 e TCR-cadeia zeta 
(CD247) 

 27 * # 

Sinalização dos TCR  em células  CD4+ 
nativas 

68 * NS 

Sinalização dos TCR em células CD8+ 
nativas 

50 NS NS 

Regulação negativa de CD4 mediada pelo 
Nef  

10 NS NS 

 Regulação negativa de CD8 mediada pelo 
Nef 

08 NS NS 

Degradação de CD4 mediada pela Vpu 92 * *  

Apresentação de antígenos:  peptídeos da 
Classe I do MHC, enovelamento e 
montagem.  

               24 NS NS 

Processamento e apresentação de 
antígenos mediados pela Classe I do MHC 

255 * NS 

 
Apresentação de antígenos da Classe II do 
MHC 
 

103 * # 

Regulação negativa  da Classe I do MHC 
mediado pelo Nef 

11 NS NS 

Via  CD69 14 NS NS 

Sistema imune adaptativo 610 * NS 

Receptores de células B ativados por 
antígenos levando a geração de um 
segundo mensageiro 

101 * NS 

Ativação de NF-kapa B nas células B 66 * NS 

Ativação das RAS nas células B 05 NS NS 

Sinalização pelos receptores das células B 

 

             154 

 

NS NS 

Sinalização de C40/CD40L               59 NS NS 
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De maneira análoga a toda a resposta imune, alguns gatilhos são críticos 

para a indução da GVHD aguda, que incluem a disparidade entre antígenos de 

histocompatibilidade. A disparidade de antígenos pode ser ao nível do MHC, isto 

é, de MHC incompatível, ou ao nível de mHA, isto é, de MHC compatíveis, mas 

mHA incompatível. Em humanos, os genes MHC do cromosso 6 codificam os 

HLAs (PETERSDORF et al., 2006). A severidade da GVHD está diretamente 

relacionada ao grau de disparidade MHC (FLOMENBERG et al., 2004). Em BMT 

que são MHC compatível, mas mHA incompatível, as células T do doador ainda 

reconhecem peptídeos MHC derivados dos genes polimórficos do receptor, mHAs 

(DEN HAAN et al., 1995, GOULMY et al., 1996, MURATA et al., 2003). A 

expressão de mHAs é grande e variável e, assim, diferentes mHAs podem ditar 

variedade de fenótipos, envolvendo orgãos alvo, a cinética do desenvolvimento da 

GVHD e resposta anti-tumor após BMT alogênica (KAPLAN et al., 2004). Alguns 

mHAs, como HA-1, HA-2, HB-1 e BCL2A1 são encontradas principalmente nas 

células hematopoéticas, enquanto outros como os antígenos H-Y, HA-3, HA-8 e 

UGT2B17 são unipresentes (BLEAKLEY et al., 2004). Nem todos os mHAs são 

equivalentes na indução da resposta imune, pois eles apresentam uma 

imunodominância hierarquica que provavelmente contribuem para a variabilidade 

da GVHD ( CHOI et al., 2002).    

A Tabela 4 apresenta os genes e respectivos fold change associados à 

sinalização das vias MHC, das classes I e II, para os dez primeiros genes mais 

expressos. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, as atividades 

relativas em cada uma dessas vias associadas à GVHD apresentou aumento 

significativo em relação ao controle (Tabela3).  Na via relacionada à apresentação 

do antígeno: enovelamento, montagem de peptídeos HLA-1, observou-se 

mudança de expressão relacionadas aos genes HLA-C, HLA-E, HLA-F e HLA-G.  

O gene HLA-C pertence ao HLA da classe I de receptores de cadeias pesadas. O 

receptor C é um heterodímero que consiste em um produto do gene HLA-C. A 

cadeia C está ancorada na membrana celular. Moléculas MHC da classe I, como 

HLA-C, são expressos em quase todas as células e apresentam pequenos 

peptídeos associado ao sistema imunológico, que faz um reconhecimento de 

peptídeos não próprios (CHOI et al., 2002). Assim como os outros receptores 

MHC da classe I (HLA-C, HLA-F e HLA-G), HLA-E é um heterodímero de cadeia 

pesada. HLA-E desempenha uma função especializada no reconhecimento de 
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células através das células NK. HLA-E se liga a um subconjunto limitado de 

péptidos, derivados dos peptídeos de sinalização das moléculas clássicas do 

MHC-I (HLA-A, HLA-B, HLA-C e HLA-G).   

 
Tabela 2: Genes e respectivos fold change associados à sinalização da via MHC, das classes I e 
II, para os dez primeiros genes mais expressos. 

 

Os dados usados neste estudo são referentes aos pacientes que 

desenvolveram GVHD aguda. Entretanto, não se observou informações 
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HLA-A 1,06 
AP1S2 1,05 
AP1S2 1,04 
PACS1 1,04 
AP1S2 1,03 
AP1B1 1,02 
B2M 1,00 
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associadas às disparidades HLA entre doador e receptor referentes aos dados 

dos pacientes disponibilizados pelo banco de dados. Além disso, com relação a 

esses dados, também não foram disponibilizadas informações sobre esses 

pacientes referentes aos danos induzidos por regimes condicionados, como o 

tratamento radioterápico, por exemplo, e doenças subjacentes. Esses regimes 

condicionados, além da disparidade HLA, também podem atuar como gatilho para 

desencadear a GVHD. Entretanto, embora se tenha observado neste estudo 

mudanças de expressão relevantes das Classes I e II do HLA, isto não exclui a 

possibilidade de se usar esta metodologia da bioinformática para se investigar os 

mecanismos que poderiam potencializar o desencadeamento da GVHD, como, 

por exemplo, o regime de tratamento.  

 A ativação das células T é um evento crítico na organização das respostas 

imunes celulares e humorais eficazes. A ativação dessas células é necessária 

para promover as células T auxiliares, o desenvolvimento da produção de 

anticorpos de alta afinidade e a geração de respostas relacionadas às células T 

citotóxicas (SANSOM et al., 2000).    

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, observou-se 

aumento significativo da atividade relativa relacionada à expressão de genes da 

via fosforilação de CD3 e cadeia zeta do TCR (CD247) em GVHD em relação ao 

controle. A Tabela 5 apresenta o valor relacionado ao fold change dos dez genes 

mais expressos associados à sinalização das células T (CD4 e  CD8). A cadeia 

zeta do TCR, juntamente com o receptor de células T alfa / beta e gama/delta e 

heterodímeros CD3 gama, delta, e epsilon, forma o complexo receptor de células 

T-CD3. A cadeia zeta desempenha uma função importante no reconhecimento do 

antigeno de acoplamento com as várias vias de transdução de sinal-

intracelulares. De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 5, 

essa via sugere uma resposta imunitária aumentada em GVHD. 

De acordo com as Tabelas 3 e 5, observou-se aumento na expressão 

associada a sinalização dos TCR em células CD4+ nativas e do sistema imune 

adaptativo, que também envolve células T. Entretanto, observou-se alta 

expressão dos genes relaciondos à via degradação de CD4 mediada pela Vpu. 

Além disso, foi observado mudança de expressão significativa associada aos 

genes na via regulação negativa de CD4+ mediada pelo fator de regulação 
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negativo (nef) (Tabelas 3 e 5).  De acordo com a literatura, a expressão do nef 

pode estar associado a regulação negativa do MHC-Classe I e do CD4 ( LIEU et 

al., 2000). Entretanto, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, 

não se observou mudança de expressão dos genes associados à  via regulação 

negativa  da Classe I do MHC mediado pelo Nef. Portanto, de acordo com os 

achados deste estudo, apenas a via associada a regulação negativa de CD4+ 

mediada pelo fator nef é importante em GVHD. 

Não foi observado mudança de expressão significativa dos genes 

associados à via de sinalização dos receptores de células CD8+, embora essa 

mudança tenha sido significativa para a via das células CD4+. Isso pode sugerir 

que as células que expressam CD4+ possuem maior participação na GVHD em 

relação a CD8+.  

Considerando-se os altos valores de fold change relacionados aos genes 

HLA-DQA1, HLA-DPA1, HLA-DRB4 e HLA-DPB1, de acordo com os resultados 

apresentados na Tabela 3, à expressão destes genes pode contribuir para a 

mudança de expressão associada à via fosforilação de CD3 e TCR- cadeia zeta 

em GVHD.  

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 6, observou-se 

mudança de expressão significativa dos genes associados às vias receptores de 

células B ativados por antígenos levando a geração de um segundo mensageiro e 

ativação do fator nuclear NF-kapa B nas células B. O fator NF-kapa B, que 

controla a transcrição do DNA, é um complexo de proteínas relacionadas às 

células B ativadas. Entretanto, não se observou mudança de expressão 

relacionada aos genes das vias sinalização através dos receptores das células B 

e ativação das RAS, que representam proteínas relacionadas à transdução de 

sinal entre os meios extra e intracelular.  

Assim, pelo que foi exposto em relação às células B, esses resultados 

podem contribuir para a melhor elucidação da função das células B em GVHD.   
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Tabela 3: Genes e respectivos fold change associados à sinalização das células T (CD4 e  CD8) 

considerando-se os dez genes com maior expressão. 
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PSMB8 1,18 

LCP2 1.21  PSMA2 1,16 

KRAS 1.19  PSMB1 1,16 

CBL 1.16  PSMA6 1,16 

RAP1A 1.15  PSMA3 1,15 

PRKCQ 1.14  PSMA2 1,14 

RASGRP2 1.13  PSME4 1,14 

MAP3K8 1.13  PSMD12 1,14 

LCP2 1.12  PSMB4 1,12 

LCP2 1.12  PSMB8 1,18 
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Tabela 4: Vias, genes e respectivos fold change associados à sinalização das células B 

considerando-se os dez primeiros genes com maior expressão em cada via (* valores menores 
que um). 
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NCK1 1,66 

CBL 1,16 

CALM1 1,13 

PIK3R1 1,13 

SYK 1,11 

ITPR2 1,10 

CALM1 1,09 
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PSMB8 1,18 

NFKBIA 1,16 

PSMA2 1,16 

PSMB1 1,16 
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PSMA3 1,15 
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PSME4 1,14 

PSMD12 1,14 

                REL 1,13 

A
ti
v
a

ç
ã

o
 d

a
s
 R

A
S

 n
a

s
 

c
é

lu
la

s
 B

 

NRAS 1,22 

KRAS 1,19 

KRAS 1,06 

RASGRP3 1,01 

RASGRP1 1 

HRAS * 

KRAS * 

KRAS * 

KRAS * 

RASGRP3 * 

S
in

a
liz

a
ç
ã
o

 p
e

lo
s
 

re
c
e

p
to

re
s
 d

a
s
 c

é
lu

la
s
 

B
 

NCK1 1,66 

NRAS 1,22 

CDKN1B 1,20 

KRAS 1,19 

AKT3 1,18 

PSMB8 1,18 

NFKBIA 1,16 

PSMA2 1,16 

PSMB1 1,16 

CBL 1,16 
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 O excesso de produção das citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1, TNF-

α e IL-6, são importantes em muitas doenças. A IL-6, por exemplo, é uma citocina 

inflamatória que altera o equilíbrio entre os agentes efetores e regulatórios do 

sistema imunitário, como a Th1 e Th17 (CHEN et al., 2009).  As células auxiliares 

Th1 são as efetores da imunidade do hospedeiro contra bactérias intracelulares e 

protozoários. Eles são desencadeados por IL-12, IL-2 e a sua citocina efectora é 

IFN-γ. As principais células efectoras de imunidade de Th1 são os macrófagos, 

assim como as células T CD8+, as células B de IgG e células-T CD4-IFN-γ. Os 

principais fatores de transcrição Th1 são STAT4 e T-bet. IFN-γ secretada por 

células T CD4+ podem activar macrófagos para fagocitam e digerem bactérias 

intracelulares e protozoários. Além disso, o IFN-γ pode activar iNOS para produzir 

radicais livres de NOx para matar directamente as bactérias intracelulares  e 

protozoários.  

A GVHD também é caracterizada pelo excesso de produção dessas 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNF-α e IL-6) (CHEN et al., 2009, HILL et al., 

2000). Alguns dos mecanismos efetores relacionadas à GVHD, que resultam na 

destruição de células e tecidos do hospedeiro, estão relacionados à ação direta 

das células T do enxerto e a ação dessas citocinas no hospedeiro. A IL-6, por 

exemplo, é uma citocina com capacidade para alterar o equilíbrio efetor e 

regulador do sistema immune, carregando um fenótipo pró-inflamatório.  

A IL-2 é uma citocina pleiotrópica que também está relacionada à GVHD. 

Essa citocina está associada ao crescimento das células T, ao aumento da 

atividade citolítica das células NK, à diferenciação das células T regulatórias, além 

de mediar a ativação induzida da morte celular. Essa citocina também modula a 

expressão de outras citocinas e fatores de transcrição, promovendo ou inibindo a 

cascata de citocinas que está associada a cada estágio de diferenciação das Th. 

Dessa forma, a IL-2 possuí potencialidade para manter a diferenciação de Th1 e 

Th2, assim como expandir esta população de células.  

De acordo com os objetivos estabelecidos, as vias investigadas neste 

trabalho estão associadas aos mecanismos iniciadores da GVHD. Assim, embora 

as vias efetoras relacionadas a essas citocinas não tenham sido consideradas, 

observou-se mudanças de expressão associadas a algumas delas, localizadas na 

via CD69, principalmente, conforme as Tabelas 7 e 8 e a Figura 5.  

 



 64 

Tabela 5: Fold change associados às vias CD69 e CD40/CD40L. 
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STAT1 1,44 

ATF2 1,32 

TTRAP 1,26 

STAT5B 1,16 

NFKBIA 1,16 

REL 1,13 

BCL2L2 1,11 

FOSL2 1,10 

AKT1 1,09 

STAT3 1,09 
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CD69 1,81 

MAPK1 1,21 

STAT5B 1,16 

MAPK1 1,15 

MAPK1 1,09 

MAPK1 1,08 

APC 1,07 

MAPK1 1,07 

JAK3 1,07 

STAT5B 1,05 

 

 

Tabela 6: Citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento relacionados à Via CD69. 

 

Citocina Via Fold change 

IL6R CD69 1,00 

IL2 CD69 1,02 

IL6 CD69 1,03 

IL4 CD40/CD40L 1,06 
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Figura 5: Rede de proteínas associadas à via CD69. 

 

A Via CD69 foi selecionada neste estudo com base nos achados da 

literatura que evidenciam a presença da proteina CD69 na superfície de células 

do sistema imunológico em resposta a uma ativação (SANCHO et al., 2005). 

CD69 é uma molécula imunoregulatória que se expressa na superfície 

celular dos leucócitos, incluindo as células T, nos sítios de inflamação crônica. A 

função precisa do CD69 na imunidade ainda não está bem estabelecida devido ao 

desconhecimento de um ligante associado e a falta de modelos in vivo, 

necessários para se estudar as funções fisiológicas. Assim anticorpos monoclonal 

(mAbs) tem sido usados de maneira a disecar as possíveis funções do CD69 

(TESTI et al., 1994).  

mAbs anti CD69 inibe significantemente a habilidade das células T de 

ativar macrófagos através do contato celular (INNES et al., 1997) e isso sugere 

que um suposto contra receptor de CD69 expressado pelos macrôfagos esteja 

envolvido na produção de citocinas pró-inflamatória (TESTI et al., 1994). Assim, 

CD69 poderia mediar ativação das células do sistema imune e exercer efeitos 

pró-inflamatório. Contudo, CD69 também pode desencadear apoptose em 
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diferentes tipos de células, como monócitos ou eosinófilos, por exemplo, 

(RAMIREZ et al., 1996, WALSH et al., 1996). 

As células T regulatórias possuem baixa capacidade para responder aos 

sinais de proliferação e, através do contato célula-célula, são capazes de inibir 

outras funções imunes. Outra maneira de inibir essas funções é através da 

produção de citocinas anti-inflamatórias, como a TGF-, IL-10 ou IL-4 (O´GARRA 

et al., 2004, SHEVACH et al., 2002). Células T regulatórias natural são geradas 

no timo e são caracterizadas pelas suas altas expressões de CD25, que suprime 

respostas efetoras através do contato célula-célula de forma independente da 

citocina. Entretanto, células TREG adaptativas são geradas de células T maduras 

após estimulação antigênica na periferia, apresenta variada expressão de CD25 e 

o seu mecanismo de supressão de respostas das células T efetoras é dependente 

de citocinas (CHATENOUD et al., 1997). É possível que CD69 pode ser 

constantemente expresso por um subconjunto destas células. Usando modelo 

animal, uma subpopulação de células CD4+CD69+ foi detectada no tecido linfóide 

periféricos e inflamatórios infiltrados (ISHIKAWA et al., 1998). Essas células são 

anérgicas e incapazes de sintetizar citocinas próinflamatórias (ISHIKAWA et al., 

1998). 

De acordo com os resultados obtidos através de experimentos in vitro, 

CD69 foi considerado um receptor estimulatório. Entretanto, resultados in vivo 

demonstraram que o CD69 possui um comportamento bem mais complexo 

(SANCHO et al., 2005). O acoplamento do CD69 pode estar associado ao 

balanço final da diferenciação de Th1/Th2. Além disso, a caracterização dos 

ligantes relacionados ao CD69 e o conhecimento de suas expressões espacial e 

temporal são importantes para se conseguir elucidar com mais clareza as funções 

imunoregulatórias do CD69 (SANCHO et al., 2005).   

Pelo que foi exposto, a metodologia aplicada neste estudo apresenta uma 

contribuição para melhor elucidação dos mecanismos imunológicos associadas à 

GVHD através das interações do CD69 com outras proteinas, como o fator de 

crescimento IL2 e com as citocinas pró-inflamatória da Via CD69, por exemplo. 

Nessa Via também foram obsevados intereções da proteina CD69 com a família 

de proteinas STAT e FOXP3, que, de acordo com a literatura, estão associadas a 

fatores de transcrição, que inclui Th1 (STÖCKLIN  et al., 1996, ZHANG et al., 
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2007). Neste estudo, observou-se que a maior quantidade de interações entre as 

proteínas da rede, representadas através dos nós na rede, ocorreu entre o CD69 

e o fator de crescimento IL-2 e entre o CD69 e o fator de transcrição FOXP3. De 

acordo com a literatura, a determinação da quantidade de interações associadas 

a uma proteína é importante para melhor elucidar a função dessa proteína 

(PACZENSY et al. 2010).  Isso é importante para o aprimoramento das terapias 

através do bloqueio de receptores, como da IL-6, por exemplo. 

A ativação das células T é um evento crítico na organização das respostas 

imunes celulares e humorais eficazes. A ativação dessas células é necessária 

para promover as células T auxiliares, o desenvolvimento da produção de 

anticorpos de alta afinidade e a geração de respostas relacionadas às células T 

citotóxicas (SANSOM et al., 2000).   

As estruturas CD28 e CTLA-4 da superfície celular são moléculas 

estruturalmente relacionadas à linhagem restritas de células T e integram os 

mecanismos associados ao reconhecimento do antígeno pelas células T. Elas 

fazem isso através da interação com os ligantes CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2), 

estruturalmente relacionados, os quais são expressos em APC (MERWE et 

al.,1997). As moléculas, CD28 são expressas na superfície celular da maior parte 

das células T em repouso enquanto as moléculas CTLA-4 são expressas 

predominantemente após a ativação de células T (SANSOM et al.,2000). Na 

maioria das populações de APCs, B7-2 é expresso constitutivamente em níveis 

baixos e é rapidamente regulada positivamente, enquanto que a B7-1 é expressa 

por indução após ativação (HATHCOCK et al.,1994). B7-2 é o mais importante 

coestimulador para iniciar respostas imunes. 

De acordo com os objetivos estabelecidos neste estudo, realizou-se a 

identificação da expressão de proteínas relacionadas à superfamília de moléculas 

B7-1/B7-2:CD28/CDLA4.  A Figura 6 apresenta a rede de proteínas relacionada 

às amostras de GVHD usadas neste estudo evidenciando-se os genes ligados a 

superfamília de moléculas B7/CD28-CTLA-4.  

Para cada uma das vias Ontocancro, foi extraído o conjunto de 

identificadores ENSP (Identificador de sequência de proteinas) das proteínas. 

Esse identificador permitiu localizar as interações físicas no banco de dados 
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String. Os identificadores dos 645 genes foram introduzidos no banco de dados 

String, que foi usado para construir a rede de proteínas com intervalo de 

confiança de 0,7 e com três tipos de interações: experimentos, coexpressão e 

bancos de dados. 

A Figura 6 apresenta a rede de interações entre as 645 proteínas 

pertencentes às vias relacionadas ao sistema imunológico, gerado através do 

banco de dados String, evidenciando-se as interações de algumas proteínas da 

rede, que inclui aquelas relacionadas à super família de moléculas B7/CD28-

CTLA4. 

 A Figura 7 apresenta rede de interações de proteínas incluindo a célula 

CD4 e as proteínas CD28, CD80 e CD86 da super família de moléculas B7/CD28-

CTLA4 e a Figura 8 apresenta a rede de interações entre a proteína CD40, da 

super-família de moléculas B7/CD28-CTLA4. 

A Tabela 9 apresenta os valores do fold change associados à superfamília 

de moléculas B7/CD28-BTLA-4. As Figuras 9 e 10 apresentam as relações 

gráficas entre os valores de expressão absolutos e relativos, respectivamente, 

associados às proteínas da super-família de moléculas B7/CD28-CTLA-4. 
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Figura 6: Rede de interações físicas entre as 645 proteínas pertencentes às vias 
relacionadas ao sistema HLA gerado através do banco de dados String com as opções de 
interação: experimento (rosa), banco de dados (azul) e coexpressão (preta) com confiabilidade de 
0,7. CD8A (1), CD8B (2), CD4 (3), CD274 (4), PDCD1LG2 (5), CD80 (6), CD86 (7), CD40LG (8), 
CD40 (9), ICOS (10), CTLA4 (11), CD28 (12). 
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Figura 7: Rede de interações de proteínas incluindo a célula CD4 e as proteínas CD28, 

CD80 e CD86 da super família de moléculas B7/CD28-CTLA4. 
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Figura 8: Rede de interações entre a proteína CD40, da super-família de moléculas B7/CD28-
CTLA4, e as proteínas associadas à via CD40-CD40L. 
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Tabela 7: Valores do fold change associados às superfamílias de moléculas B7/CD28-

BTLA-4. 

 

 

Molécula 

Fold Change 

Experimento  Controle Valor Relativo 

CD80 3,342 3,384 0,987 

CD86 8,779 7,97 1,101 

PDCD1LG2 3,626 3,543 1,023 

CD28 4,086 3,884 1,052 

CTLA4 6,361 6,143 1,019 

CD274 4,139 4,059 1,035 

ICOS 4,902 4,772 1,027 

BTLA 4,527 4,547 0,995 

CD40 5,879 5,52 1,065 
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Figura 9: Valores do fold change associado às proteínas da superfamília B7/CD28-CTLA-

4. 
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Figura 10: Expressão relativa da superfamília de moléculas B7/CD28-CTLA-4. 
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O conceito dos dois sinais de ativação de linfócitos foi proposto para 

explicar a diferenciação do próprio do não próprio e fornecer um modelo útil 

relacionado à ativação e tolerância dos linfócitos (SHARPE et al., 2002). De 

acordo com esse modelo, a ativação ótima de antígenos específicos dos linfócitos 

requer o reconhecimento dos antígenos específicos pelos linfócitos (sinal 1) e 

sinais adicionais (chamado de sinal 2 ou sinal coestimulador). Na ausência desse 

sinal 2, os linfócitos falham em responder efetivamente e tornam-se inativos. O 

Sinal 1 é fornecido pela interação dos peptídeos MHC com os TCRs. O sinal 2 é 

apresentado às células T através das moléculas coestimuladoras expressadas 

nas APCs. 

A coestimulação é de interesse da terapêutica considerando-se que a 

manipulação dos sinais coestimuladores pode fornecer uma maneira de 

aprimorar, ou por termo, a resposta imune. O balanço do sinal estimulatório e 

inibitório é crucial para maximizar uma resposta imune protetora. Assim, um 

segundo sinal negativo é necessário para induzir tolerância às células T enquanto 

o segundo sinal positivo promove a ativação das células T (SHARPE, 2002).  

As proteínas CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2) proporcionam sinais 

coestimuladores importantes para aumentar e manter uma determinada resposta 

das célula T através de uma interação de ambas proteínas com o CD28 

(LENSCHOW et al.,1996). Dessa forma, o CD28 transmite um sinal que, 

juntamente com o sinal de TCR, promove a ativação das células T 

(LANZAVECCHIA et al.,1999).  

A principal ação do CD28 é a coestimulação, necessária para se manter e 

também amplificar a resposta das células T, inicializada através da sinalização do 

receptor de antígeno. O CD28 também aperfeiçoa as respostas de células T 

previamente ativadas, promovendo a produção de interleucina 2 (IL-2) e 

sobrevivência de células T (SHARPE et al.,2002). 

De acordo com esses achados da literatura e com os resultados 

apresentados neste estudo, o sinal 1 observado em GVHD esta associado a 

expressão das proteínas relacionadas às classes I e II do MHC (Tabelas 3 e 4). 

Além disso, os resultados obtidos neste estudo relacionados à expressão da 

super família de moléculas B7-CD28 (Tabela 9, Figuras 9 e 10) mostram que a 

interação da molécula CD28 ao ligante CD86 contribuem de maneira mais efetiva 

à geração do sinal 2 em GVHD em comparação a interação do CD28 ao ligante 
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CD86, considerando-se a baixa expressão de CD80. Também observou-se que, 

embora a expressão de BTLA4 em amostras de GVHD tenha sido inferior ao valor 

observado no controle, a expressão das proteínas PDCD1LG2, CD274, ICOS e 

DC40  foi superior na doença em relação ao controle. Portanto, considerando-se 

que essas proteínas são coestimuladoras, elas sinalizam a GVHD através do sinal 

2.  

Nessa super família de moléculas, o ligante CTLA-4 inibe a ativação das 

células T, aparentemente, inibindo a sinalização através do TCR (MERWE et 

al.,1997). CTLA-4 inibe a síntese de IL-2 e da progressão através do ciclo celular 

e impede respostas de células T (SHARPE et al.,2002). CTLA-4 tem uma função 

crucial na regulação de tolerância de células T periféricas como consequência da 

interação CTLA-4-B7-1/B7-2. O resultado de uma resposta imunitária envolve um 

equilíbrio entre a ativação de células T mediada por CD28 e a inibição mediada 

por CTLA-4. Até o momento, a maneira como os sinais através de CD28 e CTLA-

4 são coordenados ainda não está elucidado (BRIONES, 2011). 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, observou-se que a 

expressão da proteína CTLA-4 em GVHD é relativamente superior em relação às 

amostras controle usadas no estudo. Esse resultado pode ser interpretado como 

a sinalização da existência de um balanço positivo para a ativação das células T 

por CD28 em detrimento à inibição da ativação gerada por CTLA-4 em GVHD. 

Além disso, a mudança de expressão positiva para a expressão do CD69 (Tabela 

7) indica, de forma evidente, a presença de células ativadas em GVHD. 

A biologia associada à GVHD ainda não está completamente elucidada. De 

acordo com a literatura (BRIONES et al., 2011), tem sido realizado uma discussão 

sobre a biologia da GVHD pertinente ao desempenho de funções de diversas 

células do sistema imunológico, como as células T e B, as vias e outros fatores 

relacionados ao processo de geração desta doença, como a disparidade HLA 

entre doador e receptor.  

Em muitas circunstâncias, o inicio de uma resposta adaptativa é 

desencadeada através da resposta imune inata, que se assemelha ao caso da 

indução da GVHD (PACZESNY et al., 2010). Os TLR (Toll-like receptores) 

apresenta uma função importante na imunidade inata através da conservação do 

reconhecimento dos PAMPs (padrões moleculares associados aos patógenos). A 

GVHD é considerada como uma resposta imune complexa que pode ser 
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entendida como vias  constituidas em gatilhos, sensores, mediadores e efetores 

da GVHD (PACZESNY et al., 2010).  
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5. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os objetivos estabelecidos neste estudo e com a 

metodologia usada, conclui-se que o aumento da expressão dos genes 

associados às vias do sistema imune adaptativo, antígenos associados às Classe 

I e II do HLA, fosforilação de CD3 e CD247,  sinalização dos receptores de células 

T em CD4+ nativas e ativação de NF-kapa β nas células B estão associadas a 

sinalização inicial em GVHD.  

Além disso, o aumento da expressão dos genes relacionadas à super 

família de moléculas B7:CD28\CTLA-4 observados neste estudo indicam a 

geração de um segundo sinal co-estimulador em GVHD, acionado pelas 

moléculas dessa super família. Além disso, o aumento da expressão associada à 

proteína CD69 caracteriza a ativação celular e, portanto, a sinalização de 

estímulos em GVHD. 

 Considerando-se que o ligante CTLA4 inibe a sinalização através do TCR, 

os resultados obtidos neste estudo contribuem para se elucidar a existência de 

um equilíbrio entre a ativação de células T mediada por CD28 e a inibição 

mediada por CTLA-4.  

Pelo que foi exposto, os achados obtidos neste estudo contribuem para o 

aprimoramento de modelos associados ao mecanismo imunopatogênico 

relacionados à GVHD.  
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