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INTRODUÇÃO: 

A resposta do organismo à infecção pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19, ativa células do 

sistema imunológico, importantes no processo de liberação de citocinas. Entretanto a síntese excessiva desses 

compostos proteicos promove inflamação aguda, conhecida como hipercitocinemia ou tempestade de citocinas 

(1). Alguns estudos sugerem que a morte por COVID-19 frequentemente está relacionada com a intensa resposta 

inflamatória causada por esse mecanismo imunitário (2,3).  

Genes imunorrelevantes podem ser destacados como potenciais marcadores preditivos, devido às 

importantes características imunológicas do COVID-19, como a tempestade de citocinas envolvendo TNF-α, IFN-

γ, IL-6 e IL-10 e desenvolvimento de respostas Th17 (4). Polimorfismos em genes relacionados à expressão de 

citocinas mostrou que o lócus 6p21.1, que codifica VEGF, está associado à concentração de cinco citocinas 

(VEGF, IL-12p70, IL-7, IL-10 e IL-13) (5). Um artigo recente (6) relatou  que a morte por Covid-19 poderia estar  

associada a marcadores imunogenéticos (HLA-B, IL-6, IL-10 e IL-12b). Alguns estudos demonstraram potencial 

associação entre polimorfismos em genes de classe I do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), 

antígeno leucocitário humano (HLA), e a suscetibilidade ao SARS-CoV-2 e a severidade da doença. Um deles 

sugeriu que indivíduos portadores do alelo HLA-B*46:01 podem ser mais vulneráveis ao novo coronavírus (7). 

Outro estudo preliminar apontou os alelos HLA-A*11:01, HLA-B*51:01 e HLA-C*14:02 como os de pior desfecho 

clínico (8). Já um terceiro estudo apontou maior predisposição para o agravamento do quadro em portadores do 

alelo HLA-B*15:03 (9).  Dadas as divergências, mais estudos são necessários para esclarecê-las. 

Outros polimorfismos com potencial influência na resposta imunológica ao SARS-CoV-2 foram descritos 

em uma revisão científica publicada recentemente (10). Os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) de genes 

que codificam as citocinas e fatores celulares IL-4 (11), IL-10 (12), TNF-α (13), IFN-γ (14) e IFNAR2 (15) alteram 

a produção destas proteínas. Apesar disso, ainda não foram elucidados todos os eventuais efeitos desses 

polimorfismos na resposta à COVID-19, demandando mais estudos acerca do tema.  

O sistema imunológico de pessoas infectadas com o novo coronavírus, ao detectar a presença do 

antígeno, inicia a produção de anticorpos, geralmente nos primeiros 10 dias de doença (16). O título de anticorpos 

varia, mas há vários estudos que mostram que os casos mais graves têm títulos de IgG e IgM mais elevados, 

porém os resultados são ainda conflitantes (17). Apesar do rápido progresso na caracterização da resposta imune 

humoral ao SARS-CoV-2, as evidências são ainda insuficientes para a compreensão da variabilidade das 
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manifestações clínicas. Contudo acredita-se que as características da resposta humoral, sua dinâmica ao longo 

do tempo, seus determinantes e a imunidade que confere têm implicações clínicas para o combate deste 

patógeno. 

Além da imunidade humoral, destacam-se também as células T, responsáveis pela imunidade celular. As 

células T também apresentam papel importante na infecção pelo SARS-CoV-2,  principalmente para estabelecer 

imunidade protetora durável contra reinfecção ou reação cruzada pré-existente de coronavírus humanos 

endêmicos (HCoV), ou SARS-CoV-1 (18). 

Alguns estudos demonstraram relação entre o nível de linfócitos T e a severidade da COVID-19. Verificou-

se que pacientes com quadro não-severo apresentavam níveis normais de linfócitos T, enquanto os em condição 

severa possuíam níveis deste tipo celular significativamente menores (19–21). Também houve constatação de 

que a quantidade de linfócitos T no sangue periférico de pacientes graves que foram a óbito decresceu 

constantemente. Já pacientes severos que se recuperaram apresentaram aumento do número dessas células 

concomitante à recuperação (19). 

Deste modo, visando a contribuir para o melhor entendimento da resposta humoral da COVID-19 e sua 

relação com a imunidade celular, o objetivo deste estudo é, numa amostra de doadores de sangue, relacionar 

títulos de IgM e IgG e seu clareamento com polimorfismos em genes que codificam citocinas e HLA, já aqui 

relacionados com a gravidade da doença, e com a imunorreatividade das células T. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral 

Verificar se a resposta humoral ao SARS-CoV-2 se correlaciona com marcadores imunogenéticos e 

imunorreatividade das células T. 

Objetivos Específicos 

 Recrutar doadores de sangue com títulos variáveis de anticorpos contra SARS-CoV-2 para nova titulação 

de anticorpos após 6 meses do primeiro teste 

 Verificar se os títulos de anticorpos iniciais e/ou seu clareamento se relacionam com os polimorfismos em 

genes imunorrelevantes e tipagens HLA já implicados na resposta imune aos SARS-CoV-2 

 Verificar se a imunorreatividade das células T se relaciona com os títulos de anticorpos iniciais e com os 

polimorfismos indicados. 

 

RESULTADOS: 

 Foram recrutados 135 doadores de sangue do Hemocentro UNICAMP, já participantes do estudo “Perfil 

sorológico anti-SARS-CoV-2 em doadores de sangue atendidos pelo Hemocentro UNICAMP e seus determinantes 

sociodemográficos, com vistas ao dimensionamento da produção de imunoterapias específicas”. Os pacientes 

foram divididos em dois grupos, com base nos títulos de anticorpos neutralizantes obtidos da pesquisa supracitada. 

O grupo “Alto Título” foi composto por indivíduos com títulos de anticorpos neutralizantes para SARS-CoV-2 maior 
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ou igual a 1:160, totalizando 64 participantes. O grupo “Baixo Título” foi composto por indivíduos com títulos de 

anticorpos neutralizantes para SARS-CoV-2 menor ou igual a 1:80, totalizando 71 participantes. 

 

Figura 1: Gráfico de distribuição dos doadores por título de anticorpos neutralizantes 

 Foram realizados testes qualitativos para detecção de IgG e IgM anti-SARS-CoV-2. Para o grupo Alto 

Título, 22 (34,38%) doadores apresentaram teste positivo para IgM anti-SARS-CoV-2 e 33 (51,56%) apresentaram 

teste positivo para IgG anti-SARS-CoV-2. Para o grupo Baixo Título, 6 (8,45%) apresentaram teste positivo para 

IgM anti-SARS-CoV-2 e 39 (54,93%) apresentaram teste positivo para IgG anti-SARS-CoV-2. 

 

Figura 2: Gráfico de distribuição dos doadores de acordo com resultado dos testes qualitativos de IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 

 Os testes quantitativos para detecção de IgG anti-SARS-CoV-2 foram realizados para os pacientes de 

ambos os grupos. As distribuições podem ser observadas a seguir. 

 

Figura 3: Histograma do teste quantitativo de IgG para o grupo Alto Título 
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Figura 4: Histograma do teste quantitativo de IgG para o grupo Baixo Título 

 As amostras participantes da pesquisa foram testadas como positivas para IgG, IgM ou para ambos foram 

submetidas a nova titulação dos anticorpos neutralizantes para SARS-CoV-2, sendo 45 do grupo Alto Título e 36 

do grupo Baixo Título, distribuídas conforme os gráficos a seguir. 

 

 

Figura 5: Gráfico de distribuição dos doadores do grupo Baixo Título  com testes qualitativos de  IgG e/ou  IgM positivos por 

título de anticorpos neutralizantes 

 

Figura 6Gráfico de distribuição dos doadores do grupo Alto Título  com testes qualitativos de  IgG e/ou IgM positivos por 

título de anticorpos neutralizantes 
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 Os testes de análise de polimorfismo em genes do complexo HLA já foram realizados e consolidados, 

sendo necessário avaliar o Equilíbrio de Hardy-Weinberg, por teste de χ2 e analise de desequilíbrio de ligação, 

usando o software Haploview 4.2. 

 Os testes de análise de polimorfismos em genes de citocinas e os testes de imunorreatividade de células 

T ainda estão em fase de execução. Os resultados finais com análise e a conclusão serão apresentados no XXX 

Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP. 
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