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Resumo 

de Azevedo, Júlia Teixeira Cottas. Perfis imunológico e hematológico de pacientes com doença 

falciforme tratados com transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas. 2018. 215f. 

Tese de doutorado - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 
A doença falciforme (DF) é uma doença monogênica, uma das mais prevalentes no mundo, causada 

por uma mutação pontual na posição 6 do gene codificador da cadeia da -globina que resulta na 

produção da hemoglobina anormal S. Atualmente, a única forma de tratamento capaz de curar 

pacientes com DF é o transplante de células-tronco hematopoéticas (TCHT) alogênico. Porém, poucos 

trabalhos da literatura avaliaram os mecanismos de ação envolvidos nas diferentes respostas 

terapêuticas dos pacientes com DF ao TCHT alogênico. Além disso, embora o sistema imunológico 

tenha um papel central no TCTH, nenhum estudo correlacionou o padrão de reconstituição imunológica 

com o desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) e com a permanência do 

enxerto nos pacientes transplantados. Assim, nesse trabalho, avaliamos os mecanismos de 

reconstituição hematológica e imunológica envolvidos na resposta terapêutica de pacientes com a DF 

submetidos ao TCTH alogênico. Para isso, amostras de sangue periférico de pacientes com DF 

tratados com o TCTH foram coletadas antes e em diversos períodos após o transplante (1 mês, 3, 6, 

12, 24, 36, 48 e 60 meses). Em seguida, foram avaliados: a enxertia por meio da quantificação do 

quimerismo de células nucleadas; a porcentagem de hemoglobinas; a expressão de moléculas de 

adesão em eritrócitos e em reticulócitos; níveis plasmáticos de biomarcadores da DF; a expressão 

gênica diferencial de genes envolvidos com a resposta inflamatória; frequências e números absolutos 

de subpopulações linfocitárias e mieloides no sangue periférico; os níveis plasmáticos de 

biomarcadores da DECH. A maioria dos pacientes atingiu o quimerismo misto e se mantiveram 

quimeras mistas até 5 anos após o transplante. Dos 40 pacientes avaliados, 8 perderam o enxerto, 14 

desenvolveram DECH aguda (DECHa) e 6 DECH crônica (DECHc). Todos pacientes que tiveram 

DECH aguda ou crônica desenvolveram os sintomas leves da doença e foram facilmente tratados. 

Após o TCTH, houve redução da resposta inflamatória crônica, da expressão de moléculas de adesão 

na superfície das células vermelhas (hemácias e reticulócitos), da frequência de reticulócitos e da 

porcentagem de hemoglobina S. Os pacientes que perderam o enxerto após o transplante 

apresentaram maior frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide monocíticas 

(MDSC-M) 1 mês após o transplante, maior número de iNKT 3 meses após o transplante, menor 

número de células T CD8+PD-1+ exaustas 12 meses após o transplante e menor número de células T 

CD8+CD28-CD57+ 24 meses após o transplante, comparado aos pacientes que não perderam o 



 
 

 

enxerto. Também foi observado aumento de células T reguladoras (células T CD4+CD25hiGITR+, T 

CD8+CD28-CD57+ e T CD8+CD28-FOXP3+) após o transplante em pacientes que não perderam o 

enxerto, comparado ao pré-transplante. Além disso, pacientes com DECHa apresentaram aumento da 

concentração de IL-15, IL-22, CD25/IL2Rα, April, HGF e ST2 após o transplante comparado ao pré-

transplante. Pacientes que desenvolveram DECHa tiveram redução dos números de células T CD4+ e 

CD8+ exaustas, expressando PD-1, 1 mês após o TCTH e aumento de células iNKT 3 meses após o 

TCTH comparado aos pacientes que não tiveram DECH. Comparado ao pré-transplante, pacientes 

com DECHa tiveram expansão de MDSC-M e MDSC-G 1 mês após o transplante. Em conclusão, com 

base nas avaliações imunológicas e hematológicas realizadas, nosso trabalho demonstrou melhora 

significativa do quadro inflamatório crônico, os pacientes com DF que não desenvolveram DECH e/ou 

não perderam o enxerto apresentaram uma expressiva expansão de células T reguladoras (células T 

CD4+CD25hiGITR+, T CD8+CD28-CD57+ e T CD8+CD28-FOXP3+) e de células T exaustas durante a 

reconstituição imunológica, sugerindo importante função dessas células no estabelecimento da 

tolerância imunológica duradoura após o TCTH alogênico nesses pacientes. 

 

Palavras-chave: Doença falciforme. Transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas. 

Reconstituição hematológica. Reconstituição imunológica. Doença do enxerto contra o hospedeiro. 

Falha da enxertia.  



 
 

 

Abstract 

de Azevedo, Júlia Teixeira Cottas. Immunogical and hematological profiles of sickle cell disease 

patients treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. 2018. 215f. School of 

Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

  

Sickle cell disease (SCD) is a monogenic disease, one of the most prevalent in the world, caused by 

one point mutation at position 6 of the β-globin gene, which results in abnormal production of 

hemoglobin S. Currently, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is the only curative 

option available for patients with SCD. However, few studies have evaluated the mechanisms of action 

involved in different therapeutic responses of SCD patients treated with allogeneic HSCT. Additionally, 

although the immune system plays a central role in HSCT, there is no study correlating immune 

reconstitution patterns with the development of graft versus host disease (GVHD) and graft 

maintenance in SCD transplanted patients. Thus, in this work, we have evaluated the mechanisms of 

hematological and immunological reconstitution involved in therapeutic response of SCD patients 

submitted to allogeneic HSCT. For this purpose, peripheral blood samples from SCD patients treated 

with HSCT were collected before and at various periods after transplantation (1 month, 3, 6, 12, 24, 36, 

48 and 60 months). Then, were have evaluated the: grafting by quantification the nucleated cells 

chimerism; percentage of hemoglobin; expression of adhesion molecules in erythrocytes and 

reticulocytes; plasma levels of SCD biomarkers; differential expression of genes associated with 

inflammatory response; frequencies and absolute numbers of lymphocyte and myeloid subpopulations 

in peripheral blood; and plasma levels of GVHD biomarkers. The majority of patients maintained mixed 

chimerism until 5 years after transplantation. Of the 40 patients evaluated, 8 had graft failure, 14 

developed acute GVHD (aGVHD) and 6 had chronic GVHD (cGVHD). All patients with acute or chronic 

GVHD developed mild symptoms of the disease and were easily treated. The chronic inflammatory 

response, the expression of adhesion molecules on the red cell surface (mature red blood cells and 

reticulocytes), the reticulocyte frequency and the hemoglobin S percentage were decreased after HSCT. 

Patients with graft failure had higher frequency of monocytic myeloid-derived suppressor cells (MDSC-

M) 1 month after transplantation, higher number of iNKT 3 months after transplantation, lower number of 

CD8+PD-1+ T cells 12 months after transplantation and lower number of CD8+CD28+CD57+ T cells 24 

months after transplantation than grafted patients. Increased numbers of regulatory T cells 

(CD4+CD25hiGITR+, CD8+CD28-CD57+ and CD8+CD28-FOXP3+ T cells) were also observed after 

transplantation in grafted patients compared to pre-transplantation period. In addition, patients with 

aGVHD showed increased levels of IL-15, IL-22, CD25/IL2Rα, April, HGF and ST2 after transplantation 

compared to baseline. Patients with aGVHD had lower numbers of exhausted CD4+PD-1+ and 



 
 

 

CD8+PD-1+ T cells 1 month after HSCT and higher numbers of iNKT cells 3 months after HSCT than 

non-GVHD patients. Patients with aGVHD had expansion of MDSC-M and MDSC-G at 1 month after 

transplantation compared to pre-transplantation period. In conclusion, based on the immunological and 

hematological evaluations, our study has demonstrated that allogeneic HSCT has therapeutic efficacy in 

patients with SCD. In addition to significant improvement in the chronic inflammatory condition, SCD 

patients without GVHD and/or without graft failure showed relevant expansions of regulatory T cells 

(CD4+CD25hiGITR+T cells, CD8+CD28-CD57+T cells and CD8+CD28+FOXP3+T cells) and exhausted 

T cells during immunological reconstitution process, suggesting an important role of these cells in 

establishing sustained immune tolerance state after allogeneic HSCT in these patients. 

 

Keywords: Sickle cell disease.  Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Hematological 

reconstitution. Immune reconstitution. Graft versus host disease. Graft failure.
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VOC - vaso-oclusão 
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1 Introdução 

1.1 Doença falciforme 

A doença falciforme (DF) foi descrita pela primeira vez por Herrick em 1910 (Herrick, 1910). 

Trata-se de uma das doenças monogênicas mais comuns no mundo, afetando aproximadamente 7% 

da população mundial (revisado em Mccavit, 2012). Estima-se que cerca de 300 mil crianças tenham 

nascido com a DF no ano de 2010, sendo que dois terços desses nascimentos ocorreram na África 

(Piel et al., 2013). No Brasil, estima-se que 20 a 30 mil brasileiros sejam portadores da DF (Simões et 

al., 2010). 

É uma doença causada por uma mutação pontual na posição 6 do gene codificador da cadeia 

da -globina, em que há a substituição de adenina por timina (GAG->GTG), codificando valina ao invés 

de ácido glutâmico. Essa mutação leva a modificações físico-químicas na molécula da hemoglobina 

(Hb), originando a hemoglobina S anormal (HbS), ao invés da hemoglobina normal denominada 

hemoglobina A (HbA) (Frenette e Atweh, 2007; Dos Santos et al., 2011; Kohne, 2011; Dos Santos et 

al., 2012; Mccavit, 2012; Ware, 2013b).  

A forma mais comum da DF é a anemia falciforme (AF), que ocorre em cerca de 83% dos 

casos, na qual a HbS se encontra em homozigose, ou seja, a mutação ocorre nos dois alelos 

codificadores da -globina. Entretanto, outras formas da DF podem existir, como a hemoglobinopatia 

SC, hemoblobinopatia SD, S/beta-talassemia, nas quais o gene da HbS está em heterozigose e 

combinado com outras anormalidades hereditárias das hemoglobinas, como a hemoglobina C (HbC), 

hemoglobina D (HbD) e -talassemia, respectivamente (Frenette e Atweh, 2007; Rees et al., 2010; 

Kohne, 2011; Mccavit, 2012; Piel et al., 2013).  

Trata-se de uma doença bastante heterogênea, com a frequência e a gravidade das 

complicações clínicas variando entre os diferentes pacientes e entre a diferentes formas, sendo vários 

fatores associados à essa heterogeneidade fenotípica, como fatores socioeconômicos, ambientais, 

nutricionais e genéticos (Frenette e Atweh, 2007; Zago e Pinto, 2007; Rees et al., 2010).  Polimorfismos 

associados ao gene da adenosina desaminase (ADA) tem sido descritos na DF, uma vez que pacientes 

com AF portadores do alelo variante rs3730070-G (do gene da ADA) apresentaram menor taxa de 

hemólise (Cita et al., 2016). Polimorfismos em genes da superfamília TGF-β, como do receptor da 

activina A do tipo II-like 1 (ACVRL1), do receptor da proteína morfogenética óssea 2 (BMPR2) e da 

proteína morfogenética 6 (BMP6) e nos genes da via de sinalização TGF-β/BMP foram associados com 

maior risco de hipertensão pulmonar e úlceras nas pernas, respectivamente (Nolan et al., 2006; Ashley-

Koch et al., 2008). Além disso, polimorfismos em genes envolvidos com a resposta imunológica 
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também vêm sendo descritos (Vicari et al., 2015), sugerindo importante papel da resposta inflamatória 

crônica no agravamento dos sintomas da doença.   

Os principais sintomas clínicos da DF são: isquemia, crises de dor, síndrome torácica aguda 

(STA) e acidentes vasculares cerebrais. A crise de dor é principal característica da DF, constituindo a 

principal causa de morbidade e internações. A STA é a complicação aguda com maior índice de 

mortalidade na DF, sobretudo após dois anos de idade, sendo caracterizada pela dor na região 

torácica, infiltrado pulmonar, tosse, hipóxia, febre e dispneia (Frenette e Atweh, 2007; Zago e Pinto, 

2007; Rees et al., 2010; Mccavit, 2012; Serjeant, 2013). Infartos cerebrais silenciosos ocorrem em 

cerca de 27% das crianças com DF até os 6 anos de idade, os quais são associados com a perda da 

função intelectual global, sendo que essa proporção aumenta para 37% aos 14 anos de idade (Debaun 

et al., 2012). Outras complicações comuns são: úlceras de pernas, retinopatia, dactilite, necrose óssea, 

cálculos de vesícula, priapismo, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, anemia hemolítica 

crônica e crise esplênica (Frenette e Atweh, 2007; Zago e Pinto, 2007; Rees et al., 2010; Dos Santos et 

al., 2011; Kohne, 2011; Dos Santos et al., 2012; Serjeant, 2013; Ware, 2013b). A aumento da 

suscetibilidade a infecções, sobretudo por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Neisseria meningitidis e Klebsiella sp., também é bastante característico de pacientes com DF, uma 

vez que grande parte desses pacientes perdem o baço em torno dos 5 anos de idade (Brousse et al., 

2014). 

A vaso-oclusão (VOC) é o principal evento associado aos sintomas da DF e ocorre devido ao 

aumento da adesão de hemácias ao endotélio e à outras células do sistema sanguíneo. A HbS possui 

resíduos hidrofóbicos em suas cadeias β, devido a substituição do Ácido glutâmico (aminoácido 

hidrofílico) pela Valina (aminoácido hidrofóbico) e, em baixas concentrações de oxigênio, essas cadeias 

interagem entre si, polimerizando-se rapidamente (Zago e Pinto, 2007; Rees et al., 2010; Dos Santos et 

al., 2012; Mccavit, 2012; Ware, 2013b). A polimerização da HbS desoxigenada resulta na alteração da 

arquitetura e da flexibilidade celular das hemácias, dificultando sua circulação pelos vasos sanguíneos 

e favorecendo a formação de trombos e, consequentemente, a oclusão dos vasos. A alteração na 

arquitetura celular mais conhecida é provocada por feixes de polímeros que se organizam mais ou 

menos paralelamente, dando à hemácia uma forma alongada conhecida por “hemácia em foice” ou 

“falcizada” (Stuart e Nagel, 2004; Zago e Pinto, 2007; Rees et al., 2010; Dos Santos et al., 2012; 

Mccavit, 2012; Ware, 2013b).  

Além de formar polímeros entre si, a HbS também pode se polimerizar com proteínas da 

membrana (em especial da banda 3), o que causa o rearranjo da membrana celular com consequente 

aumento da exposição de moléculas de adesão (como a fosfatidilserina, CD36, CD47, CD49d, 

BCAM/LU). O aumento da expressão dessas moléculas na superfície celular provoca o aumento da 
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adesão de hemácias ao endotélio, amplificando o processo de VOC e culminando na isquemia tecidual 

e em uma cascata adicional de eventos patológicos, incluindo hemólise, disfunção endotelial, 

inflamação, hipercoagulabilidade, estresse oxidativo, dano por reperfusão e hipoxemia (Frenette e 

Atweh, 2007; Zago e Pinto, 2007; Rees et al., 2010; Odièvre et al., 2011; Dos Santos et al., 2012). 

Uma consequência muito comum da VOC é o dano tecidual causado pela reperfusão. Devido à 

oclusão de vasos sanguíneos, o suprimento de oxigênio em alguns órgãos é prejudicado (hipóxia). A 

baixa concentração de O2 disponível nos diferentes tecidos resulta na distribuição insuficiente de 

nutrientes e na produção de radicais livres e, quando há a retomada do fluxo sanguíneo (reperfusão), 

ocorre a reoxigenação do tecido. Em condições de hipóxia tecidual, a adenosina trifosfato (ATP) é 

catabolizada induzindo a produção local de hipoxantina e xantina (XO). Com a restauração do fluxo 

sanguíneo e do suprimento de O2, há a reação entre hipoxantina e XO com o O2, o que resulta na 

produção de radicais livres, aumentando o estresse oxidativo e a resposta inflamatória local (Chirico e 

Pialoux, 2012). 

Além disso, a alteração na estrutura das hemácias também pode resultar na desregulação de 

canais iônicos (como os canais de K-Cl e de Gardos), sendo que em pacientes com DF é descrito o 

efluxo de potássio e o aumento do cálcio intracelular e de membrana, o que leva à desidratação celular, 

que por sua vez aumenta a concentração intracelular de Hb, favorecendo a polimerização da HbS  

desoxigenada (Odièvre et al., 2011).  A desidratação, acompanhada do enrijecimento da membrana e 

de toda a hemácia, culmina na hemólise crônica de eritrócitos falciformes, liberando hemoglobina livre, 

lactato desidrogenase (LDH) e arginase no plasma, o que reduz a concentração plasmática de óxido 

nítrico (NO). A própria hemoglobina livre consome o NO do plasma, enquanto a arginase reduz a 

concentração de Arginina no plasma, a qual atua como substrato para a síntese de NO pelas células 

endoteliais. A arginase e a LDH são frequentemente utilizadas como marcadores de hemólise e 

também estão diretamente relacionadas com o aumento da adesão das hemácias (Akinsheye e Klings, 

2010; Chirico e Pialoux, 2012). 

O NO é importante regulador do tônus muscular produzido pelas células endoteliais. O NO 

também é capaz de inibir a ativação e a agregação plaquetária, além de apresentar propriedades 

antioxidantes. A depleção de substrato e o sequestro de NO causam redução local desta substância e 

vasoconstrição. O fenômeno de vasoconstrição, por sua vez, retarda o fluxo sanguíneo e favorece a 

falcização das hemácias. Tem sido proposto que a deficiência de NO seja a o fator principal da causa 

da vasculopatia e da disfunção endotelial que ocorre na DF (Zago e Pinto, 2007; Akinsheye e Klings, 

2010; Odièvre et al., 2011; Chirico e Pialoux, 2012; Rees e Gibson, 2012). O NO também é capaz de 

reagir com radicais livres, como o superóxido O2
-, que estão em elevadas concentrações em pacientes 

com doenças falciformes. A reação de NO com O2
- além de reduzir a concentração do NO, resulta na 
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produção do peroxinitrito, um potente agente oxidante, que produz mais radical livre (Chirico e Pialoux, 

2012). 

Quando a hemácia é lisada, há também a liberação do grupo heme e de Fe3+, amplificando o 

estresse oxidativo característico da DF. O aumento da produção de radicais livres pode induzir a 

expressão de fatores de transcrição como NF-κB e a proteína ativadora-1, que por sua vez induzem a 

expressão de E-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 no endotélio, contribuindo também para a adesão dos 

leucócitos ao endotélio (Frenette e Atweh, 2007; Chirico e Pialoux, 2012; Dos Santos et al., 2012).  

Além disso, estudos recentes têm demonstrado que o grau de inflamação crônica também se 

relaciona com a severidade dos sintomas clínicos da DF, sugerindo importante papel das células do 

sistema imune inato na fisiopatologia da doença (Parise e Berliner, 2016; Zhang et al., 2016). Chen e 

colaboradores (2014) mostraram que neutrófilos são capazes de interagir com as hemácias, resultando 

na formação de agregados celulares e na liberação de NET (neutrophil extracellular traps), o que 

intensifica ainda mais o processo de VOC. Pacientes com manifestações clínicas mais severas 

apresentaram maiores números de neutrófilos circulantes, sendo que o número de leucócitos totais se 

correlacionou positivamente com infartos cerebrais silenciosos, acidentes vasculares cerebrais 

hemorrágicos, síndrome torácica aguda e morte prematura de pacientes com DF (Castro et al., 1994; 

Platt et al., 1994; Anyaegbu et al., 1998; Ohene-Frempong et al., 1998; Kinney et al., 1999).  Além 

disso, alteração no número/frequência e na função de linfócitos T e B também tem sido descrita em 

pacientes com DF, sendo observado aumento de linfócitos totais, linfócitos T CD8+, linfócitos T CD8+ 

de memória, linfócitos T CD4+, linfócitos T CD4+ naive e linfócitos T CD4+ de memória (Nickel et al., 

2015). O número de linfócitos B também estão aumentados nos pacientes com DF (especialmente de 

células B naive) (Kaaba e Al-Harbi, 1993; Nickel et al., 2015), porém alguns estudos demonstraram 

função diminuída dessas células, assim como menor produção de anticorpos (Ballester et al., 1985; 

Bjornson e Lobel, 1987; Rautonen et al., 1992), o que pode contribuir para o aumento da 

suscetibilidade a infecções. 

O endotélio vascular também constitui um fator muito importante nos processos inflamatório e 

de VOC nos pacientes falciformes. O endotélio lesado expõe fator tecidual, que desencadeia a cascata 

da coagulação e libera multímeros de von Willebrand que participam da hemostasia primária (Zago e 

Pinto, 2007; Odièvre et al., 2011; Rees e Gibson, 2012). As células endoteliais ativadas expressam 

moléculas como VCAM-1 (molécula de adesão celular-vascular 1) e ICAM-1 (molécula de adesão 

intercelular 1), que facilitam a adesão de células sanguíneas ao endotélio. Muitas dessas alterações de 

moléculas de adesão desaparecem ou se reduzem durante o tratamento com hidroxiureia, reforçando o 

possível papel desses achados em relação às manifestações clínicas (Zago e Pinto, 2007; Odièvre et 

al., 2011; Rees e Gibson, 2012). 
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As células endoteliais também liberam endotelina-1, um peptídeo pró-inflamatório e potente 

vasoconstritor de grandes e pequenas artérias e veias. Durante quadros inflamatórios agudos, como 

síndrome da angústia respiratória do adulto (SARA), coagulação intravascular disseminada e sepse, os 

níveis plasmáticos de endotelina-1 estão elevados, assim como nos pacientes com DF. Além da ação 

vasoconstritora, a endotelina-1 aumenta as concentrações de VCAM-1 e ICAM-1 solúveis e também 

estimula monócitos a secretarem citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, G-CSF e 

substâncias que aumentam a produção de superóxidos pelos neutrófilos (Odièvre et al., 2011; Rees e 

Gibson, 2012). 

1.2 Modalidades terapêuticas na doença falciforme 

Grandes avanços têm sido realizados no tratamento de pacientes com DF nos últimos anos. A 

introdução do uso da hidroxiureia (HU), o uso profilático de penicilina, a imunização com a vacina 

pneumocócica conjugada e a introdução do exame doppler transcraniano contribuíram para o aumento 

da expectativa de vida de crianças com DF (Bernaudin et al., 2011; Lanzkron et al., 2013; Abraham et 

al., 2016). Entretanto, a DF ainda continua sendo um problema de saúde mundial, sobretudo em países 

em desenvolvimento, onde a doença tem maior prevalência e incidência e existem poucos recursos 

para o tratamento da doença, resultando em elevada taxa de mortalidade de adultos com DF 

(pacientes com DF ainda vivem 2 décadas a menos que indivíduos sadios) (Grosse et al., 2011; 

Lanzkron et al., 2013; Pleasants, 2014; Abraham et al., 2016). Além disso, o tratamento prospectivo da 

DF torna-se difícil, uma vez que o nível de hemoglobina fetal é o único marcador de melhor prognóstico 

da doença (Bhatia e Sheth, 2015).  

Atualmente, as formas de terapia aprovadas para o tratamento da DF são o uso de HU, 

transfusões sanguíneas e o transplante de células-tronco hemaotpoéticas alogênico (TCHT), sendo 

este último a única forma capaz de curar esses pacientes. A aprovação do uso da HU, em 1998, para o 

tratamento de pacientes com DF trouxe grande mudança na qualidade e na expectativa de vida desses 

pacientes, sobretudo em países desenvolvidos, resultando na redução da frequência de internações, 

das crises de dor agudas e das transfusões sanguíneas (Charache et al., 1992; Charache et al., 1995; 

Wang et al., 2011; Lobo et al., 2013; Ware, 2013a). O principal efeito da HU no tratamento de pacientes 

com DF é a indução da produção da hemoglobina fetal (HbF), a qual impede a polimerização da HbS 

(Platt et al., 1984). Entretanto, a redução do número de leucócitos e plaquetas e a diminuição da 

expressão de moléculas de adesão (tal como o ICAM-1), indução da liberação de NO na circulação 

sanguínea e diminuição da expressão de BCL11A (fator de transcrição inibidor do gene da 

hemoglobina fetal) também foram reportados (Nahavandi et al., 2002; Conran et al., 2004; Cartron e 

Elion, 2008; Rees et al., 2010; Flanagan et al., 2012). Apesar dos benefícios da HU, é importante 
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ressaltar que nem todos os pacientes respondem a esse tratamento e toxicidades crônicas estão 

associadas ao seu uso (Bakanay et al., 2005; Mcgann e Ware, 2011; Lobo et al., 2013; Ware, 2013a). 

Outra forma de tratamento oferecida aos pacientes com DF são as transfusões sanguíneas 

crônicas, as quais são eficientes na prevenção de acidente vasculares cerebrais (Debaun et al., 2014), 

uma vez que a transfusão resulta no aumento da concentração de HbA (oriunda do doador) e 

diminuição da concentração de HbS. A transfusão sanguínea também causa a supressão da produção 

endógena de eritropoetina e, consequentemente, reduz a produção de novas hemácias contendo HbS, 

diminuindo ainda mais a concentração dessa hemoglobina na circulação (Wayne et al., 1993; Nifong e 

Domen, 2002). Entretanto, transfusões sanguíneas podem resultar em elevadas taxas de 

aloimunização, transmissão de doenças infecciosas, sobrecarga de ferro e, assim como a HU, não são 

capazes de curar esses pacientes (Booth et al., 2010; Chou e Fasano, 2016).  

Nas últimas décadas, pacientes com DF têm sido efetivamente tratados com o TCTH (Walters 

et al., 1996; Vermylen et al., 1998; Panepinto et al., 2007; Locatelli et al., 2013; Hsieh et al., 2014). 

Embora algumas limitações ainda existam, como o elevado custo do procedimento, necessidade de 

doador compatível, imunoablação decorrente do regime de condicionamento, toxicidade, ocorrência de 

infecções e desenvolvimento da DECH (doença do enxerto contra o hospedeiro) após o transplante, 

avanços nas medidas de suporte de vida nos hospitais, nas drogas usadas nos regimes de 

condicionamento e na profilaxia do DECH têm reduzido a taxa de mortalidade relacionada ao 

transplante, tornando-a igual ou menor que a taxa de mortalidade de pacientes com DF e permitindo 

que essa forma de tratamento seja cada vez mais considerada entre os pacientes com DF (revisado 

em Hsieh et al., 2011; revisado em Bhatia e Sheth, 2015; revisado em Kassim e Sharma, 2017).  

Aproximadamente 1200 pacientes com DF já foram transplantados no mundo inteiro, sendo a 

maioria dos transplantes realizados com doadores aparentado e HLA (antígeno leucocitário humano) 

compatíveis (Bhatia e Sheth, 2015; Gluckman et al., 2017). Um estudo recente avaliou a eficiência do 

transplante em 1000 pacientes com DF tratados entre 1986 e 2013 (média de segmento de 55 meses) 

nos principais centros do mundo (Gluckman et al., 2017). Nesse estudo, foram analisados somente 

pacientes que receberam as células-tronco provenientes de doadores HLA-compatíveis aparentados 

(isoladas da medula óssea, do sangue periférico ou de cordão umbilical) e que foram tratados com 

regime de condicionamento mieloablativo (MAC) ou de intensidade reduzida (RIC). As probabilidades 

de sobrevivência e de sobrevivência livre de eventos (complicações pós-transplante ou progressão da 

doença) 5 anos após o transplante foram de 92,9% e 91,4% respectivamente, enquanto a incidência 

cumulativa de DECH agudo (grau II-IV) foi 14,8% e de DECH crônico foi de 14,3%. Além disso, apenas 

2,3% dos pacientes rejeitaram o enxerto, confirmando a eficácia e segurança do transplante no 

tratamento da DF (Gluckman et al., 2017).  
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Recentemente, estudos pré-clínicos e clínicos de fase 1/2 utilizando a terapia gênica para o 

tratamento da DF vêm sendo realizados (revisado em Fernandes, 2017). Brendel e colaboradores 

(2016), com o objetivo de induzir o aumento da produção de HbF, construíram um vetor lentiviral 

específico para linhagem de células vermelhas e que carrega um short hairpin RNA específico para 

BCL11A (fator envolvido com a supressão da expressão da HbF). As células-tronco hematopoéticas de 

camundongos e humanos foram eficientemente transduzidas por esse vetor e infundidas em 

camundongos, os quais tiveram a expressão de HbF aumentada (Brendel et al., 2016). Outro estudo, 

utilizando o sistema CRISPR/Cas9, foi capaz de induzir uma mutação numa sequência de 13 

nucleotídeos presentes na região promotora dos genes da γ-globina (HBG1 e HBG2) e, desse modo, 

promover a expressão de HbF em células-tronco hematopoéticas de pacientes com DF in vitro (Traxler 

et al., 2016).  

Em um estudo clínico de fase 1/2, as células-tronco hematopoéticas de pacientes com DF 

foram isoladas e geneticamente modificadas utilizando o vetor lentiviral BB305, que expressa o gene 

da β-globina humana modificada (βT87Q), o qual carrega um aminoácido derivado da γ-globina capaz de 

impedir a polimerização da HbS. Em seguida, os pacientes foram tratados com bussulfano (regime de 

condicionamento mieloabaltivo) e as células-tronco hematopéticas modificadas foram infundidas. Foi 

observado que o vetor se integrou de forma segura ao genoma, porém de forma não eficiente, uma vez 

que foi detectado reduzido número de cópias desse vetor no sangue periférico dos pacientes com DF, 

resultando em nenhum benefício clínico (exceto em um paciente que foi curado) (Kanter et al., 2016; 

Ribeil et al., 2017). Embora esses trabalhos venham demonstrado resultados iniciais promissores, 

grandes desafios ainda precisam ser superados para o estabelecimento da terapia gênica como uma 

forma de tratamento para os pacientes com DF. Dentre esses desafios tem-se: o uso de regimes de 

condicionamentos mieloablativos com altas taxas de toxicidade associadas; a necessidade da coleta 

das células-tronco diretamente na medula, uma vez que pacientes com DF desenvolveram severos 

efeitos adversos durante mobilização dessas células para a periferia com o uso de G-CSF e o baixo 

rendimento na coleta de células da medula óssea de pacientes com DF, pois há grande formação de 

agregados celulares (provavelmente influenciado pelo microambiente inflamatório da medula óssea); 

avaliações de segurança e eficácia clínica do uso de vetores virais (Hoban et al., 2016; Cavazzana et 

al., 2017; Fernandes, 2017). 

1.3 Reconstituição imunológica após o TCTH alogênico e o desenvolvimento da DECH 

O TCTH alogênico tem se mostrado como uma estratégia terapêutica promissora não só para 

o tratamento da DF, mas também para outras doenças hematológicas (Passweg et al., 2012; Sobh et 

al., 2016). A eficácia TCTH alogênico é dependente do desenvolvimento da tolerância imunológica 
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recíproca entre células do doador e do receptor. O mecanismo responsável por esta tolerância 

recíproca envolve o quimerismo sustentado de células imunocompetentes do doador no organismo do 

receptor, que resulta em reeducação tímica das células alorreativas do doador e do receptor, 

prevenindo seu envolvimento em respostas imunológicas patogênicas. Ao mesmo tempo, é necessário 

ocorrer a reconstituição imunológica adequada para o reconhecimento e controle de agentes 

infecciosos e a eliminação de células patogênicas (neoplásicas, autoimunes ou portadoras de 

distúrbios hereditários) residuais do receptor que resistiram ao condicionamento (Voltarelli et al., 2009; 

Alpdogan e Van Den Brink, 2012). Recentemente, estudos avaliando o potencial de diferentes células 

regulatórias (derivadas da linhagem mieloide, células T CD4+ e CD8+ reguladoras, células T 

matadoras naturais e células mesenquimais estromais) no controle da resposta alogênica pós-TCTH 

têm revelado resultados promissores, demonstrando que o balanço entre as células efetoras 

aloespecíficas e as células reguladoras da resposta imunológica é de extrema importância para 

manutenção do enxerto e não desenvolvimento da DECH (revisado em Papp et al., 2017). Nesse 

sentido, entender as características e reconstituição diferencial dessas diferentes subpopulações 

celulares se torna essencial para a aplicação mais ampla do TCTH (revisado em Papp et al., 2017).  

A DECH é a principal causa de morbidade e mortalidade associada ao TCTH alogênico, 

atingindo cerca de 40-60% dos pacientes tratados com o transplante (Jenq e Brink, 2010; Jagasia et 

al., 2012; Sung e Chao, 2013). Trata-se de uma síndrome complexa em que as células do sistema 

imunológico do doador desenvolvem resposta contra as células do receptor. O principal fator de risco 

associado ao desenvolvimento da DECH é o reconhecimento das moléculas de HLA pelas células T do 

doador. A frequência de DECH está diretamente relacionada à incompatibilidade de HLA entre o 

doador e receptor, sobretudo do HLA-A, -B, -C e -DRB1 (Lee et al., 2007). Além disso, cerca de 40% 

dos casos em que há compatibilidade completa entre o HLA do doador e receptor (chamado de 8/8) 

ainda desenvolvem a DECH, sobretudo devido ao reconhecimento dos antígenos de 

histocompatibilidade menor, os quais são peptídeos derivados de proteínas altamente polimórficas 

ligados ao complexo principal de histocompatibilidade (MHC) (Ferrara et al., 2009; Sung e Chao, 2013). 

Outros fatores associados ao desenvolvimento da DECH são: o sexo (o risco de DECH é aumentado 

em receptores do sexo masculino que recebem a medula de doadores do sexo feminino), a idade 

(maior risco de DECH em pacientes mais velhos), fonte da células-tronco (menor incidência de DECH 

com uso de cordão umbilical) e intensidade do regime de condicionamento (menor incidência de DECH 

em regimes de intensidade reduzida) (Blazar et al., 2012).   

A DECH pode ser classificada em aguda e crônica. A doença na forma aguda é caracterizada 

por uma resposta inflamatória exacerbada, sendo mais comum nos primeiros 100 dias após o 

transplante (Jenq e Brink, 2010). Os principais órgãos afetados são a pele (81% dos casos), o trato 
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gastrointestinal (54%) e o fígado (50%) e os principais sintomas clínicos são: lesões maculopapulares, 

eritrodermia generalizada, dor abdominal, náusea, vômito, diarreia e hepatite colestática (Martin et al., 

1990; Sung e Chao, 2013; Socie e Ritz, 2014). O timo, olhos e rins também podem ser afetados na 

DECH aguda (Sung e Chao, 2013). Por outro lado, a DECH crônica é caracterizada pelo 

desenvolvimento de uma síndrome sistêmica semelhante à uma doença autoimune acompanhada de 

intensa fibrose que afeta principalmente a mucosa oral e ocular, a pele, o pulmão, os rins, o fígado e o 

intestino (Blazar et al., 2012; Socie e Ritz, 2014).  

Baseado na extensão dos danos e no comprometimento funcional da pele, do trato 

gastrointestinal e do fígado, a DECH aguda é classificada em grau I (fraco), II (moderado), III (severo) e 

IV (muito severo) (Ferrara et al., 2009). A sobrevivência a longo prazo (5 anos) é de 25% para a 

doença de grau III e de 5% para a DECH de grau IV (Cahn et al., 2005).  Assim como na DECH aguda, 

baseado na severidade dos danos, a DECH crônica pode ser classificada em limitada ou difusa (Pines 

et al., 2003; Blazar et al., 2012).  

Segundo o consenso do NIH (2005), a DECH aguda ainda pode ser dividida em clássica (na 

qual as lesões maculopapulares, os sintomas gastrointestinais e o desenvolvimento da hepatite 

colestática ocorrem nos primeiros 100 dias após o transplante) e em tardia, persistente ou recorrente, a 

qual se desenvolve após 100 dias do transplante. A DECH crônica também pode ser classificada em 

clássica, sem características da DECH aguda e sem limite de tempo, e na síndrome de sobreposição, 

em que os sintomas das DECH aguda e crônica se desenvolvem ao mesmo tempo (Socie e Ritz, 

2014).  

Classicamente, o desenvolvimento da DECH aguda ocorre em três etapas (Ferrara et al., 2009; 

Jenq e Brink, 2010). A primeira fase ocorre no período de condicionamento (pré-transplante), em que 

os quimioterápicos e/ou radiação utilizados podem causar dano tecidual no hospedeiro com liberação 

de DAMP (Padrões Moleculares Associados ao Dano) e produção de citocinas pró-inflamatórias 

(cytokine storm) levando à ativação do sistema imunológico, em especial das células apresentadoras 

de antígenos (APC) do hospedeiro. Além disso, o regime de condicionamento pode causar dano no 

trato gastrointestinal, o que permite a translocação de produtos microbianos, como lipopolissacarídeos 

(LPS) e outros Padrões Moleculares Associados à Patógenos (PAMP), para a corrente sanguínea, 

amplificando a ativação das células dendríticas e macrófagos. Na segunda etapa, as APC do 

hospedeiro ativam as células T do doador, as quais se diferenciam, proliferam e migram para os órgãos 

alvo, onde desempenham suas funções efetoras, o que resulta no dano tecidual característico da 

terceira fase da DECH aguda. As células T CD8+ são as principais células envolvidas com a morte 

celular do hospedeiro (citotoxicidade celular), contudo os diferentes subtipos de células T CD4+ (Th1, 

Th2 e Th17) também contribuem com a patogênese da DECH por meio da produção de citocinas e 
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quimiocinas (Ferrara et al., 2009; Jenq e Brink, 2010; Markey et al., 2014). Células NK (natural killer) e 

macrófagos também estão envolvidas com o desenvolvimento da resposta imunológica contra células 

do hospedeiro (Beres e Drobyski, 2013; Paczesny et al., 2013; Qian et al., 2013). O tratamento padrão 

da DECH aguda é feito pelo uso de glicocorticoides, porém o uso de outros imunomoduladores, como 

de ATG (globulina antitimocitária), tacrolimus e sirolimus e de anticorpos monoclonais também já foi 

descrito (Blazar et al., 2012; Sung e Chao, 2013). 

Embora a patogênese da DECH crônica ainda não esteja completamente esclarecida, sabe-se 

que um evento bastante importante para o seu desenvolvimento é o dano no tecido tímico, o qual pode 

ser causado pelo regime de condicionamento ou pela ocorrência prévia da DECH aguda. Essa lesão 

tecidual resulta na seleção negativa defeituosa de células T e, consequentemente, no aumento de 

células T alorreativas na periferia (Sakoda et al., 2007). A produção de autoanticorpos também está 

aumentada e o número de células T reguladoras diminuído na DECH crônica (Blazar et al., 2012; Socie 

e Ritz, 2014). Além disso, é observado uma polarização das células T para o perfil Th2, com a 

produção de citocinas como IL-2, TGF-b e IL-10, as quais estão envolvidas com o desenvolvimento da 

fibrose (Blazar et al., 2012).     

A falha da enxertia é outro importante fator associado à mortalidade e morbidade do TCTH 

(Schriber et al., 2010). A falha da enxertia primária é aquela em que o paciente não se recupera da 

neutropenia pós-transplante, resultando em pancitopenia. Na falha da enxertia secundária, ocorre a 

reconstituição inicial da medula com células do doador, porém o número dessas células vai diminuindo 

até que ocorra a reconstituição autóloga e, em alguns casos, pancitopenia (revisado em Olsson et al., 

2013). Vários mecanismos podem estar associados à falha do enxerto, como toxicidade, septicemia e 

infecções virais, porém a rejeição imunológica é a principal causa (Mattsson et al., 2008; Olsson et al., 

2013). Elevado risco de falha da enxertia tem sido reportado em transplante entre indivíduos com 

incompatibilidade HLA e incompatibilidade ABO (Remberger et al., 2007; Crocchiolo et al., 2009). 

Células T, macrófagos e NK têm sido descritas como os principais efetores na falha da medula (Murphy 

et al., 1987; Fowler e Gress, 2000; Kawashima et al., 2017). Células T CD8+ provenientes do 

hospedeiro que sobreviveram à imunossupressão têm sido descritas como importante célula mediadora 

da resposta de rejeição à medula do doador (Komatsu et al., 2003; Kawashima et al., 2017), ao passo 

que as células T CD8+ do doador contribui com a enxertia (Martin, 1993; Gandy et al., 1999). De fato, a 

análise de biópsias de medula de pacientes com diversas hematológicas tratados com TCTH 

demonstrou aumento de macrófagos ativados e linfócitos T CD8+ 14 dias e 30 dias após o transplante 

nos pacientes que perderam o enxerto. Especificamente, pacientes com maior número de macrófagos 

14 dias após o transplante apresentaram maior risco de atraso na reconstituição da medula, enquanto 
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aumento de linfócitos T CD8+ nesse mesmo período foi associado ao maior risco de falha da enxertia 

(Kawashima et al., 2017).  

Em modelos animais, tem sido observado que as células NK do receptor também possuem 

importante papel na destruição das células progenitoras dos doadores, contribuindo para a rejeição do 

enxerto pós-transplante (Murphy et al., 1987). Por outro lado, células T CD4+ reguladoras (do receptor 

e do doador) apresentam papel importante na manutenção da medula que foi transplantada, uma vez 

que foi demonstrado que a depleção das células T CD4+ reguladoras do receptor resultou na rejeição 

da medula óssea em camundongos (Barao et al., 2006), assim como a transferência adotiva das 

células T CD4+ reguladoras do doador culminou em melhor enxertia (Joffre et al., 2008). 

 

1.4 Justificativa e hipótese do estudo 

O transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas é uma forma segura e eficaz no 

tratamento da DF e, atualmente, é a única capaz de curar esses pacientes (Walters et al., 1996; 

Bernaudin et al., 2007; Lucarelli et al., 2012; Gluckman et al., 2017). Contudo, são poucos os trabalhos 

na literatura que avaliaram os mecanismos hematológicos envolvidos na resposta terapêutica dos 

pacientes ao TCHT alogênico. Além disso, embora o sistema imunológico tenha papel central no TCTH 

(revisado em Ogonek et al., 2016), até o momento nenhum estudo avaliou a cinética de reconstituição 

imunológica em pacientes com DF em longo prazo, bem como correlacionou o padrão dessa 

reconstituição com o desenvolvimento da DECH e com a permanência do enxerto. 

A hipótese do nosso estudo é que o TCTH tem um papel central na modulação da resposta 

inflamatória característica de pacientes com DF, resultando na redução de biomarcadores de 

inflamação. Associado a isso, hipotetizamos também que, após o transplante, há produção de 

hemácias maduras sadias, acompanhada da redução de reticulócitos circulantes, diminuição da 

adesividade dessas ao endotélio e à outras células, o que pode resultar na diminuição das crises vaso-

oclusivas e, consequentemente, na melhora dos principais sintomas clínicos da doença. 

Além disso, nossa hipótese é que os pacientes com DF podem apresentar diferentes perfis de 

reconstituição imunológica entre si, o que pode estar associado a diminuição ou não da inflamação, ao 

desenvolvimento ou não da DECH, e à permanência ou falha da enxertia. Dessa forma, os pacientes 

que apresentarem maior tolerância imunológica entre as células do doador e do receptor, mediada pela 

expansão de subpopulações celulares de perfil regulador, serão aqueles que terão uma enxertia 

duradoura de CTHs do doador e não desenvolveram a DECH.  

Os resultados desse trabalho são inéditos e contribuem significativamente para o 

esclarecimento dos mecanismos hematológicos e imunológicos de ação do TCTH alogênico nos 
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pacientes com DF, o que é extremamente necessário para maior confiabilidade e aplicação mais ampla 

dessa terapia para essas doenças. 



 
 

 

Objetivos
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Esse trabalho teve como objetivo geral a avaliação dos perfis de reconstituição imunológica e 

hematológica envolvidos na resposta terapêutica de pacientes com a DF tratados com transplante de 

células-tronco hematopoéticas (TCTH) alogênico. 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar a enxertia pós-TCTH alogênico pela quantificação do quimerismo de células nucleadas 

nos pacientes com DF;  

• Avaliar parâmetros hematológicos nos pacientes com DF tratados com TCTH alogênico pela 

quantificação de hemoglobina, quantificação da expressão de moléculas de adesão em 

eritrócitos e em reticulócitos e dosagem plasmática de biomarcadores da DF, antes e após o 

transplante; 

• Avaliar a modulação da resposta inflamatória em pacientes com DF tratados com TCTH 

alogênico pela análise da expressão diferencial de genes envolvidos com a resposta 

inflamatória e da dosagem plasmática de citocinas pró- e anti-inflamatórias, antes e após o 

transplante;  

• Avaliar os perfis de reconstituição imunológica de pacientes com DF após TCTH alogênico pela 

quantificação da frequência e do número absoluto de subpopulações linfocitárias e mieloides 

no sangue periférico e dosagem plasmática de biomarcadores da DECH antes e após o 

transplante; 

• Relacionar todos os parâmetros hematológicos, inflamatórios e imunológicos acima avaliados 

nos pacientes com DF que: desenvolveram ou não DECH aguda ou crônica; que perderam ou 

não o enxerto. 

 

 



 
 

 

Casuística, Material e Métodos
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3 Delineamento Experimental 

Amostras de sangue periférico de pacientes com DF tratados com o transplante alogênico de 

células-tronco hematopoéticas na Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas 

da FMRP-USP foram coletadas antes e em diversos períodos após o transplante (1 mês, 3, 6, 12, 24, 

36, 48 e 60 meses). Foram colhidos, em cada período, 20mL de sangue periférico de pacientes com 

DF em tubos com EDTA para o isolamento de células mononucleares (e posterior extração de DNA e 

RNA), 12mL de sangue periférico em tubos com heparina para realização da citometria de fluxo e 

obtenção de plasma e 4 mL em tubos sem anticoagulante para a separação do soro. Paralelamente, 

foram colhidos, uma única vez, as mesmas quantidades de sangue periférico de indivíduos sadios. 

Em seguida, foram feitas as avaliações: da porcentagem de células mononucleares do doador 

até 5 anos após o transplante (quimerismo celular); da expressão diferencial de genes envolvidos com 

a resposta inflamatória antes e até 1 ano após o transplante; dos níveis plasmáticos de biomarcadores 

inflamatórios (citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-

10, IL-12, IL-13, IL-17, IL-18, IFN-γ, TNF-α, TGF-, G-CSF, GM-CSF, MCP-1, MIP-1α e MIP-1β) antes 

e até 5 anos após o TCTH; dos níveis séricos de biomarcadores da DF (óxido nítrico, VCAM-1, ICAM-1, 

P-selectina, endotelina) antes e até 5 anos após o transplante;  dos níveis plasmáticos de 

biomarcadores da DECH (HGF, ST2, Reg3α, IL2Rα, IL-33, IL-15, IL-21, IL-22; APRIL, BAFF) antes e 

até 5 anos após o transplante; da frequência e do número absoluto de subpopulações linfoides e 

mieloides no sangue periférico antes e até 5 anos após o transplante; do número/porcentagem de 

células vermelhas maduras e reticulócitos; da concentração de hemoglobina total e HbS; da expressão 

de moléculas de adesão em eritrócitos e reticulócitos antes e até 5 anos após o transplante. 

Inicialmente, essas análises foram feitas em um grupo que continha todos os pacientes com 

DF tratados com o TCTH alogênico, independente da resposta clínica ao tratamento, comparando cada 

período pós-transplante com o pré-transplante. Posteriormente, os pacientes foram 

restrospectivamente divididos em diferentes grupos de acordo com a resposta clínica após o 

transplante. Assim, foram avaliadas em todos períodos pós-transplante, as diferenças na reconstituição 

imunológica e hematológica entre os pacientes com DF que desenvolveram DECH aguda (DECHa) e 

não desenvolveram nenhuma forma da DECH (ausência DECH) e entre os pacientes que 

desenvolveram DECH crônica (DECHc) e não desenvolveram nenhuma forma da DECH (ausência 

DECH). De forma independente, também foi comparada a reconstituição imunológica e hematológica 

entre os pacientes com DF que perderam o enxerto (falha da enxertia) e que não perderam (enxertia). 

Além disso, em cada um desses grupos, as variáveis foram analisadas em cada período pós-

transplante e comparadas ao período pré-transplante. 
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É importante ressaltar que coletas das amostras foram dependentes dos retornos dos 

pacientes ao hospital após o transplante. Assim, nem sempre as datas das coletas coincidem de forma 

exata com as datas programadas supracitadas e também nem todos os pacientes possuem amostras 

coletadas em todos os períodos citados anteriormente, sobretudo devido ao estado clínico do paciente 

ou ao não comparecimento do paciente aos retornos marcados. Um desenho esquemático do 

delineamento experimental pode ser visto no Apêndice A. 

4 Casuística, Material e Métodos 

4.1 Pacientes com doença falciforme e indivíduos sadios 

Esse estudo trata-se de um estudo clínico prospectivo e longitudinal, no qual foram estudados 

pacientes com doença falciforme (N=40) submetidos ao tratamento com TCTH alogênico na Unidade 

de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas da FMRP-USP, segundo os critérios de 

inclusão e exclusão do protocolo clínico aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

FMRP-USP (3551/2002: "TRANSPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS EM 

HEMOGLOBINOPATIAS"; 2479/2015: “TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA EM ANEMIA 

FALCIFORME: IMPACTO DO PROCEDIMENTO SOBRE MARCADORES DA DOENÇA E 

QUALIDADE DE VIDA”). Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

O regime de condicionamento foi mieloablativo e constituído de bussulfano (via endovenosa ou 

oral), fludarabina (via endovenosa) e ATG (via endovenosa) em 37 pacientes. A dose de fludarabina foi 

de 120 mg/kg dividida em 4 infusões entre os dias - 5 a -2, a dose de bussulfano variou de 12 a 

16mg/kg (entre os dias -5 a -2) e a dose de ATG foi de 4,5mg em todos os pacientes (exceto um que 

recebeu 10mg/kg). Um paciente foi tratado com ciclofosfamida (200mg/kg; via endovenosa) ao invés de 

fludarabina. Dois pacientes receberam condicionamento não mieloablativo (um paciente recebeu 

bussulfano e ciclofosfamida e outro fludarabina e ciclofosfamida) devido à idade avançada em um (39 

anos) e comorbidade (MoyaMoya extenso) em outro. 

Os pacientes receberam TCTH alogênico de doador HLA-idêntico. Como profilaxia da DECH, 

os pacientes receberam metotrexato no D+1, D+3, D+6 e D+11 (15mg/m2; endovenoso) e ciclosporina 

A via endovenosa a partir de D-1 até a enxertia (3mg/kg/dia) e depois via oral (com a dose 

correspondente e de acordo com nível sérico) até 1 ano e meio pós-transplante.  

A enxertia foi definida como base na reconstituição de neutrófilos e plaquetas. A “pega” de 

neutrófilos foi definida quando o número de neutrófilos atingiu pela primeira vez (e se manteve por 3 

dias consecutivos pós-transpante) o valor maior ou igual a 0,5x106 cells/uL. Já a “pega” de plaquetas 

foi definida quando o número de plaquetas atingiu pela primeira vez (e se manteve por 3 dias 
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consecutivos pós-transpante) o valor maior que 20x106 cells/uL sem transfusão por pelo menos 7 dias 

seguidos (Gluckman et al., 2017). A falha da enxertia foi classificada baseada no estudo da 

hemoglobina S e quimerismo celular qualitativo. O desenvolvimento da DECH foi confirmardo por 

biópsias, enquanto que a classificação da DECH aguda foi baseada no score de Glucksberg e a DECH 

crônica no critério do NIH (National Institutes of Helathy; 2005 e 2014) (Glucksberg et al., 1974; Jagasia 

et al., 2015). 

As características clínicas e demográficas dos pacientes antes e após tratamento com TCTH, 

assim como dos doadores das células-tronco hematopoéticas, estão representados na Tabela 1 e 

Tabela 2.  

Amostras de sangue periférico de 11 indivíduos sadios foram coletadas para comparações, 

sendo que amostras de 8 deles foram utilizadas para imunofenotipagem e análise de moléculas de 

adesão, amostras de 4 foram utilizadas para a dosagem de citocinas e 4 deles para análise de 

expressão gênica. Todos os indivíduos sadios assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

4.2 Isolamento das células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 

Amostras de sangue periférico colhidas na presença de heparina sódica (14 UI/ml) foram 

separadas por centrifugação em gradiente de densidade. As amostras foram diluídas 1:2 em tampão 

fosfato salina 1X (PBS), aplicadas cuidadosamente sobre o gradiente de Ficoll Hypaque (d=1,077, 

Amersham-Pharmacia, Uppsala, Suécia) e centrifugadas a 500g por 30 minutos à temperatura 

ambiente (TA) para obtenção da camada de células mononucleares. As células presentes na interfase 

plasma-Ficoll Hypaque foram cuidadosamente coletadas e lavadas duas vezes com PBS 1X. As 

células mononucleares separadas foram congeladas em solução de congelamento (1x107 células por 

1,0 mL de solução de congelamento) - constituída de soro bovino fetal (Hyclone, Logan, USA) + 10% 

de DMSO (Dimetilsulfóxido, Sigma-Aldrich, Steinhein, Alemanha) - e armazenadas em N2 líquido para 

posterior extração de DNA e/ou congeladas em TRIzol® Reagent (Invitrogen) em -80ºC (1x107 células 

por 1,0 mL de TRIzol) para posterior extração de RNA. 

4.3 Extração de DNA das células mononucleares do sangue periférico 

A extração do DNA foi realizada pelo DNeasy Blood & Tissue mini kit (Qiagen, Valencia, CA, 

USA). As células mononucleares dos pacientes foram descongeladas, adicionadas a 20 ml do meio de 

cultura RPMI e centrifugadas por 10 minutos a 200g à TA. O pellet de células mononucleares formado 

foi lavado com PBS 1X, ressuspendido em 200 μL PBS 1X e 20 μL de proteinase K foram adicionados 
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para degradação de proteínas. Posteriormente 200μL de Buffer AL foram adicionados e o conteúdo 

formado foi misturado no vórtex e incubado a 56°C. Após 10 minutos de incubação, 200 μL de ethanol 

(100%) foram adicionados e o conteúdo foi misturado novamente no vórtex. A suspensão celular foi 

pipetada em uma coluna (DNeasy Mini spin column) colocada em um tubo de coleta de 2 ml e 

centrifugado a 6000g por 1 minuto à TA. O tubo coletor e o conteúdo centrifugado foram descartados e 

a coluna foi colocada em um novo tubo coletor de 2 ml. Foram adicionados 500 μL de Buffer AW1 à 

coluna e o conteúdo foi centrifugado por 1 minuto a 6000g à TA. Novamente o centrifugado e o tubo 

coletor foram descartados. A coluna foi colocada em um novo tubo coletor de 2ml, 500 μL de Buffer 

AW2 foram adicionados e o conteúdo foi centrifugado por 3 minutos a 20,000g à TA para secar a 

membrana. A coluna foi transferida para um microtubo limpo (RNA-free) e 50 μL de Buffer AE foram 

pipetados diretamente na membrana para eluir o DNA. O material foi incubado a temperatura ambiente 

por 1 minuto e centrifugado por mais 1 minuto a 6000g à TA. Após a extração, as amostras de DNA 

foram quantificadas no espectrofotômetro Nanodrop ND 1000 (Thermo Scientific, USA). 

4.4 Análise de quimerismo das células nucleadas do sangue periférico 

A análise de quimerismo de células nucleadas periféricas foi realizada por meio do 

sequenciamento de short tandem repeats (STR) e o gene da Amelogenina, usando o PowerPlex Fusion 

Kit (Promega, USA).  Esse kit permite a amplificação de 23 STR (TH01, TPOX, vWA, D3S1358, 

D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, FGA, D21S11, D5S818, D18S51, D10S1248, D22S1045, 

D2S441, D1S1656, D12S391, DYS391, Penta D, Penta E, D2S1338, CSF1PO, D19S433) e do gene da 

Amelogenina a partir do DNA genômico em uma única PCR (polimerase chain reaction). A reação foi 

processada em um termociclador por 1 minuto a 96°C, seguidos de 30 ciclos de 10 segundos a 94°C, 

1 minuto a 59°C, 30 segundos a 72°C, 10 minutos a 60°C. Em seguida, 1µL de cada amostra 

amplificada foi misturada com 10μL de Hi-Di™ formamida (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) e 

1 μL de CC5 Internal Lane Standard 500 (Promega, USA), desnaturada por 3 minutos a 95°C e depois 

resfriada por 4 minutos a 4°C. Tais amostras foram submetidas à eletroforese em sequenciador 

automático de DNA (ABI 3500xL Genetic Analyzer, Applied Biosystem) e a análise dos resultados foi 

feita pelo software ChimerMarker (Softgenetics, State College, PA, USA).  

Um exemplo dos STR avaliado pode ser visto no Apêndice B 

4.5 Extração de RNA a partir das células mononucleares do sangue periférico 

A extração do RNA foi realizada utilizando o kit comercial miRNeasy (Qiagen, Valencia, CA, 

USA). As PBMC armazenadas em TRIzol foram incubadas por 5 minutos a TA, 140 µL de clorofórmio 
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foram adicionados à solução de células, a qual foi incubada por 3 minutos e centrifugada por 12.000g 

por 15 minutos a 4°C. A fase transparente (contendo o RNA) foi coletada e transferida para outro tubo 

RNase-free, onde foi adicionado 1,5x do volume da fase contendo o RNA de etanol 100%. Essa 

solução contando o RNA foi transferida para uma Spin Cartidge (com o tubo coletor) e centrifugada a 

12.000g por 15 segundos a TA. Em seguida, 700 µl do Buffer RWT foi adicionado e novamente a Spin 

Cartidge centrifugada por 8.000g por 15 segundos a TA. Após a centrifugação, 500 µL do Buffer RPE 

foi adicionado e centrifugado a 8.000g por 15 segundos a TA. Novamente, 500 µL do Buffer RPE foi 

adicionado e centrifugado a 8.000g por 2 minutos a TA. Para a eluição do microRNA, 30 µl de água 

RNase-free foi acrescentado e a Spin Cartidge centrifugada por 8.000g por 1 minuto a TA. Após a 

extração, as amostras de RNA foram quantificadas no espectrofotômetro Nanodrop ND 1000 (Thermo 

Scientific, USA). 

4.6 Validação da integridade e qualidade do RNA  

O RNA extraído foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5%, na presença de 

GelRedTM (Biotium), para determinação de sua qualidade e integridade. A eletroforese em gel de 

agarose foi realizada com corrente elétrica de 90 volts durante 40 minutos e então as bandas 28S, 18S 

e 5S do RNA ribossômico foram visualizadas em um transiluminador UV. Após a constatação da 

integridade e qualidade do RNA, este foi utilizado na síntese de cDNA pela reação de transcrição 

reversa. 

4.7 Transcrição reversa do RNA 

O cDNA foi sintetizado a partir do kit comercial RT2 First Strand Kit (Qiagen, Valencia, CA, 

USA) e utilizado para a análise da expressão gênica diferencial. Inicialmente, as amostras de RNA 

(quantidade inicial de 500 ng) foram incubadas com 2 µL do Buffer GE e água nuclease-free (q.s.p 10 

μL) a 42ºC por 5 minutos para a eliminação do DNA genômico e transferidas imediatamente para o 

gelo. Em seguida, para cada amostra de RNA, foram adicionados 4 μL do Buffer BC3 (5x), 1 μL de 

Control P2, 2 μLdo RE3 Reverse Transcriptase Mix e água 3 μL de água nuclease-free. A reação foi 

processada em termociclador por 15 minutos a 42ºC e, em seguida, por 5 minutos a 95ºC. Por fim, 91 

μL água nuclease-free foram adicionados, completando o volume final de 111 μL. 

4.8 RT2 Profiler PCR array 

Essa técnica permite a análise da expressão diferencial gênica utilizando a metodologia de 

PCR em tempo real, seguida da análise no Webportal 
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http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php. Para cada amostra, foi feito um mix 

contendo 102 μL de cDNA, 1350μL de 2x RT2 SYBR Green Mastermix e 1248 μL de água nuclease-

free. Em seguida, foram distribuídos 25 μL do mix em cada poço de uma placa de 96 poços contendo 

primers específicos para 84 diferentes genes relacionados a inflamação e 8 genes endógenos (PAHS – 

077ZA RT2 Profiler PCR array Human Inflammatory Response & Autoimmunity, Quiagen, Valencia, CA, 

USA): 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A BCL6 C3 C3AR1 CCL11 CCL13 CCL16 CCL17 CCL19 CCL2 CCL21 CCL22 CCL23 

B CCL24 CCL3 CCL4 CCL5 CCL7 CCL8 CCR1 CCR2 CCR3 CCR4 CCR7 CD14 

C CD40 CD40LG CEBPB CRP CSF1 CXCL1 CXCL10 CXCL2 CXCL3 CXCL5 CXCL6 CXCL9 

D CXCR1 CXCR2 CXCR4 FASLG FOS IFNG IL10 IL10RB IL15 IL17A IL18 IL1A 

E IL1B IL1R1 IL1RAP IL1RN IL22 IL23A IL23R IL5 IL6 IL6R IL8 IL9 

F ITGB2 KNG1 LTA LTB LY96 MYD88 NFKB1 NOS2 NR3C1 PTGS2 RIPK2 SELE 

G TIRAP TLR1 TLR2 TLR3 TLR4 TLR5 TLR6 TLR7 TLR9 TNF TNFSF14 TOLLIP 

H ACTB B2M GAPDH HPRT1 RPLP0 HGDC RTC RTC RTC PPC PPC PPC 

 

A reação foi processada no equipamento 7500 Real Time PCR system (Applied Biosystems) 

por 10 minutos a 95ºC, seguidos por 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC.  

Além disso, antes da realização da PCR em tempo real para cada amostra, a qualidade das 

mesmas foi avaliada. Para isso, foi realizada uma PCR em tempo real com o RNA e o cDNA, na qual 

vários controles foram testados (RT2 RNA QC PCR array, Quiagen). Foram validadas 12 amostras em 

cada placa controle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php
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HK – Housekeeping gene; RTC – Reverse Transcription Control; PPC – Positive PCR Control; GDC – Genomic DNA 
Control; NRT – No Reverse Transcription Control; NTC – No Template Control 

 

A reação também foi processada no equipamento 7500 Real Time PCR system (Applied 

Biosystems) por 10 minutos a 95ºC, seguidos por 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC. 

Foi estabelecido o mesmo Ct (threshold cycle = 0,1) para todas as placas e os dados analisados no 

Webportal http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php.  

4.9 Dosagem de biomarcadores inflamatórios no plasma  

A dosagem de 19 biomarcadores inflamatórios (citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, IL-18, IFN-γ, TNF-α, G-

CSF, GM-CSF, MCP-1, MIP-1α e MIP-1β) foi realizada utilizando o método de multiplex (Bio-Plex, Bio-

Rad Laboratories Inc., Califórnia, EUA). Inicialmente, as proteínas de cada curva padrão (2 curvas 

padrão) foram reconstituídas em 250 µL de standard diluent, homogeneizadas e incubadas por 30 

minutos no gelo. Após a incubação, foram adicionados 64 µL de cada curva padrão (total de 128 µL) 

em 72 µL de standard diluent, estabelecendo o ponto inicial da curva, a partir do qual foi realizada a 

diluição seriada (1:4). Em seguida, 15 µL das amostras de plasma foram diluídas em 45 µL de sample 

diluent (1:4). As micropartículas de captura (N=3) foram diluídas em assay buffer (575 µL de cada 

micropartícula e 4025 µL de diluente; volume final de 5750 µL), os anticorpos biotinilados (N=3) foram 

diluídos em detection antibody diluent (300µL de cada anticorpo e 2100 µL de diluente; volume final de 

3000 µL) e a estreptavidina-PE em assay buffer (60 µL de estreptavidina e 5940 µL de diluente; 

volume final de 6000 µL).  

http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php
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Após o preparo dos reagentes, foram adicionados 50 µL de micropartículas de captura em 

cada poço de uma placa de 96 poços, a qual foi colocada em um magneto (permitindo que as 

micropartículas magnéticas ficassem presas) para a realização de duas lavagens com 100 µL de wash 

buffer. A placa foi retirada do magneto, os pontos da curva e as amostras (50 µL de cada) foram 

pipetados e a placa incubada por 30 minutos à 850 rpm, temperatura ambiente e protegida da luz. A 

placa foi lavada 3 vezes com 100 µL de wash buffer, 25 µL do anticorpo de detecção foram 

adicionados e novamente incubada por 30 minutos à 850 rpm, temperatura ambiente e protegida da 

luz. Mais uma vez, a placa foi lavada 3 vezes com 100 µL de wash buffer, 50 µL do da estreptavidina-

PE foram adicionados e novamente incubada por 30 minutos à 850 rpm, temperatura ambiente e 

protegida da luz. Após mais 3 lavagens com 100 µL de wash buffer, 125 µL de assay buffer foram 

adicionados, a placa agitada por 30 segundos à 850 rpm e colocada no aparelho (Bio-Plex 200) para a 

leitura. 

 

4.10 Dosagem de biomarcadores da DF e da DECH no plasma 

A dosagem dos biomarcadores da DF (VCAM-1, ICAM-1, P-selectina, endotelina) e da DECH 

(HGF, ST2, Reg3α, IL2Rα, IL-33, IL-15, IL-21, IL-22, APRIL, BAFF) foi feita utilizando a técnica de 

multiplex (Magnetic Luminex Assay, R&D System Inc., Minnesota, EUA). Inicialmente, as proteínas de 

cada curva padrão (9 curvas padrão: B, C, D, H, I, J, O, Q, R - lote L121427) foram reconstituídas 

em 250 µL de calibrator diluent RD6-52 e incubadas por 15 minutos sob agitação leve. Após a 

incubação, foram adicionados 100 µL de cada curva padrão e 100 µL de calibrator diluent RD6-

52 (volume final de 1000 µL), estabelecendo o ponto inicial da curva, a partir do qual foi realizada a 

diluição seriada (1:3). As micropartículas de captura foram diluídas em diluent RD2-1 (500 µL de 

micropartícula e 5000 µL de diluente), os anticorpos biotinilados também foram diluídos em diluent 

RD2-1 (500 µL de anticorpos e 5000 µL de diluente) e a estreptavidina-PE em wash buffer (220 µL de 

estreptavidina e 5035 µL de tampão). As amostras foram diluídas 2 vezes em calibrator diluent RD6-

52 (30 µL de amostra e 30 µL de tampão). 

Em seguida, em uma placa de 96 poços, foram pipetados 50 µL das micropartículas, 50 µL da 

curva padrão ou 50 µL de cada amostra e a placa foi incubada por 2 horas à 850 rpm, temperatura 

ambiente e protegida da luz. Após a incubação, a placa foi colocada em um magneto (permitindo que 

as micropartículas magnéticas ficassem presas) para a realização de 3 lavagens com 100 µL 

de wash buffer. A placa foi retirada do magneto, 50 µL de anticorpos biotinilados foram adicionados em 

cada poço e novamente a placa foi incubada por 1 horas à 850 rpm, temperatura ambiente e protegida 

da luz. A placa foi lavada 3 vezes com 100 µL de wash buffer, 50 µL de estreptavidina-PE foram 
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adicionados em cada poço e a placa foi incubada por 30 minutos à 850 rpm, temperatura ambiente e 

protegida da luz. Por fim, a placa foi lavada 3 vezes com 100 µL de wash buffer, 100 

µL wash buffer foram adicionados em cada poço, a placa foi incubada por 2 minutos à 850 rpm e 

colocada no aparelho (Bio-Plex 200) para a leitura. 

4.11 Dosagem de TGF-β no soro 

A dosagem do TGF-β no soro dos pacientes foi realizada pelo método CBA flex (Cytometric 

Bead Array, Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA). Inicialmente, as amostras de soro foram 

submetidas à uma etapa de pré-ativação. Para isso, as amostras foram acidificadas com 50μL de HCl 

1N e incubadas por 10 minutos à TA e depois neutralizadas com 50μL de NaOH/0,5M Hepes 1,2N. Em 

seguida, preparou-se a curva colocando em um tubo de 15mL a proteína liofilizada, que foi 

reconstituída em 4 mL de assay diluent, homogeneizada com uma pipeta, preparando assim, uma 

solução top standard (ponto inicial da curva 2.500 pg/mL da proteína). Essa solução top standard foi 

incubada por 15 minutos à TA e, posteriormente, as diluições da curva foram feitas a partir dela, 

constituindo os pontos 1:2 (1.250 pg/mL), 1:4 (625 pg/mL), 1:8 (312,5 pg/mL), 1:16 (156 pg/mL), 1:32 

(80 pg/mL), 1:64 (40 pg/mL), 1:128 (20 pg/mL) e 1:256 (10 pg/mL). Após a curva, preparou-se a 

diluição da micropartícula de captura, em que 100 μL da micropartícula foram adicionados em um tubo 

de 15mL, completando o volume total de 5 mL com tampão Capture Bead Diluent. Após 

homogeneização, 50 μL da solução foram acrescidos de 50μL do soro dos pacientes e a preparação foi 

incubada por uma hora à TA, protegida da luz. Em seguida, 50μL da suspensão de PE detection foram 

adicionados e a preparação foi incubada por duas horas à TA e protegida da luz. Posteriormente, as 

micropartículas foram lavadas com 1mL de tampão de lavagem e centrifugadas a 200g por 5 minutos. 

O sobrenadante foi descartado cuidadosamente e o pellet ressuspenso em 100μL de wash buffer. As 

leituras foram realizadas em citômetro de fluxo e analisadas com o auxílio do software FCAP array 

(Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA). 

4.12 Dosagem indireta de óxido nítrico no soro 

A determinação dos produtos do metabolismo do óxido nítrico (nitrito e nitrato) no soro foi feita 

por meio do ensaio colorimétrico baseado na reação de GREISS (Green et al., 1981). Para isso, 50µL 

de soro de cada paciente foram pipetados em uma placa de 96 poços. Em seguida, preparou-se uma 

curva, cujo primeiro ponto foi constituído de 50µL da solução de NO2- (200uM; Sigma-Aldrich, 

Steinhein, Alemanha) e a partir do qual foi feita uma diluição seriada (1:2) com o meio de cultura RPMI-

I. Por fim, 50µL da solução de Greiss (NEED 0,1% e SULFANILAMIDA  1%; Sigma-Aldrich, Steinhein, 
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Alemanha) foi adicionada em todos os poços da placa (amostras e curva), a qual ficou armazenada no 

escuro por 5 minutos para a posterior leitura no espectrofotômetro. A leitura das amostras foi feita no 

comprimento de onda de 554 nm. 

4.13 Hemograma e cromatografia líquida de alta eficiência 

A contagem das células vermelhas (células/µL) e a concentração da hemoglobina (g/dL) foram 

realizadas no analisador automático KX-21N (Sysmex America, Inc., EUA). 

O diagnóstico da hemoglobina S foi realizado por meio da técnica de cromatografia líquida de 

alta eficiência (em inglês high performance liquid chromatography, HPLC) utilizando o aparelho Variant 

II (Bio-Rad Laboratories Inc., Califórnia, EUA). Esse exame é um dos exames de rotina dos pacientes 

com DF atendidos no Hospital das Clínicas da FMRP-USP e foi realizado no Laboratório de Imuno-

hematologia da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. 

4.14 Avaliação da frequência de reticulócitos e expressão de moléculas de adesão em células 

vermelhas 

Para avaliar a frequência de reticulócitos e a expressão das moléculas de adesão CD36, CD47 

e CD49d por citometria de fluxo, o sangue total foi centrifugado a 270 g por 3 minutos e o plasma 

descartado. Em seguida, foram adicionados 2 mL de PBS à solução de células vermelhas que 

novamente foi centrifugada a 270 g por 3 minutos. O sobrenadante foi colhido e 2 mL de PBS 

adicionado novamente, repetindo 2 vezes o passo anterior. A solução de células vermelhas separada 

nesse processo de lavagens foi diluída 200 vezes (10µL solução de células vermelhas para 2mL de 

PBS e utilizada para as marcações.  

Alíquotas de 100 µL das hemácias diluídas foram incubadas por 15 minutos a TA no escuro 

com 5 µL de anticorpos monoclonais ou isotipos controles. Em seguida, as hemácias foram lavadas 2 

vezes com PBS, 1mL de Thiazole Orange (Sigma) adicionado (nos tubos controles foi adicionado PBS) 

e incubado por 30 minutos no escuro. A células foram então analisadas no citômetro de fluxo 

FACSCalibur (Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA). A contagem de reticulócitos foi feita a partir de 

5 µL do sangue total, ao qual foi adicionado 1mL de Thiazole Orange (no tubo controle foi adicionado 1 

mL de PBS). O sangue ficou incubando por 30 minutos no escuro e foi analisado no citômetro. Os 

resultados foram dados em porcentagem: % de reticulócitos, % de células Thiazole+CD36+, Thiazole-

CD36+, Thiazole+CD49d+, Thiazole-CD49d+, Thiazole-CD47+ e Thiazole+CD47+. 
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4.15 Imunofenotipagem de subpopulações celulares do sangue periférico  

Amostras de 5 mL sangue periférico dos pacientes pré ou pós-TCTH foram coletadas na 

presença de EDTA (8.55 mg/tubo) para a realização de contagens hematológicas e imunofenotipagem 

por citometria de fluxo. As contagens hematológicas foram realizadas em contador de células 

automático (Coulter, Beckman Coulter Inc., Miami, USA) para obtenção do número absoluto de 

glóbulos brancos, linfócitos, monócitos e granulócitos. Alíquotas de 100 µL de sangue periférico total 

foram incubadas por 15 minutos a TA no escuro com 5 µL de anticorpos monoclonais ou isotipos 

controles diretamente conjugados a fluorocromos: isotiocianato de fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), 

proteína piridina de clorofila (PercP) ou ficoeritrina-CY5 (PE-CY5), aloficocianina (APC) adquiridos da 

Becton-Dickinson Biosciences (San Diego, CA, USA) e previamente titulados. 

Foram feitas marcações duplas ou triplas para a análise das diversas subpopulações 

linfocitárias. Em seguida as amostras de sangue foram incubadas com 1 mL de solução de fixação e 

lise (FACs lysing solution, Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA) por 10 minutos a TA, para fixação 

das células e lise dos eritrócitos. As células foram centrifugadas por 5 minutos a 500 g, lavadas duas 

vezes com tampão FACS (PBS, 0.2% de soro bovino fetal, 0.02% de azida sódica), ressuspensas em 

150 µL de tampão FACS e analisadas imediatamente no citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton-

Dickinson, San Diego, CA, USA). Todas as incubações foram realizadas no escuro para evitar perda de 

fluorescência. 

Para a realização da marcação de fator de transcrição FOXP3 no interior das células, após 

marcação de membrana citada anteriormente (por exemplo, anti-CD4 e anti-CD25, no caso das células 

T reguladoras), as células foram incubadas com 300 µL de solução de permeabilização (FACS 

permeabilizing solution, BD, San Diego, CA, USA) por 10 minutos a TA. Após lavagem com tampão 

FACS, as células foram incubadas com 5µL de anticorpos monoclonais específicos ou isotipos 

controles intracelulares diretamente conjugados a fluorocromos por 30 minutos a TA. As células foram 

então lavadas novamente, ressuspensas em 150 µL de tampão FACS e analisadas no citômetro de 

fluxo FACSCalibur (Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA). Controles isotípicos foram incluídos em 

todos os experimentos para determinação de reação inespecífica nas marcações extracelulares e/ou 

intracelulares. 

As seguintes subpopulações linfocitárias foram analisadas: linfócitos T (CD3+), linfócitos T 

“helper” (CD3+CD4+), linfócitos T citotóxicos (CD3+CD8+), linfócitos T auxiliares virgens, recém-

imigrados do timo (CD4+CD45RA+CD31+), linfócitos T naive (CD4+[CD8+]CD27+CD45RO-), linfócitos 

T de memória central (CD4+[CD8+]CD27+CD45RO+), linfócitos T de memória 

efetora(CD4+[CD8+]CD27-CD45RO+), linfócitos T efetores diferenciados (CD4+[CD8+]CD27-
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CD45RO), linfócitos T exaustas (CD4+[CD8+]PD-1+), células T CD4 reguladoras 

(CD4+CD25hiFoxP3+), células T CD4 reguladoras expressando GITR (CD4+CD25hiGITR+), células T 

CD4 reguladoras ativadas (CD4+CD25hiFOXP3+CD69+), células T CD4 reguladoras expressando 

ectonucleotidases (CD4+CD25hiFOXP3+CD39+ e CD4+CD25hiFOXP3+CD73+), células T CD8 

reguladora expressando CD57 (CD8+CD28-CD57+), células T CD8 reguladora (CD8+CD28-FoxP3+), 

NK (CD3-CD16+CD56+), iNKT (CD3+CD19- Vα24-Jα18 TCR+), linfócitos B (CD19), linfócitos B 

exaustos (CD19+PD-1+),  linfócitos B naive (CD19+IgD+CD38-), linfócitos B naive ativados 

(CD19+IgD+CD38+), linfócitos B pré-centro germinativo (CD19+IgD+CD38hi), linfócitos B 

centroblastos/centrócitos (CD19+IgD-CD38hi), linfócitos B de memória recente (CD19+IgD-CD38+), 

linfócitos B de memória tardia (CD19+IgD-CD38-),  células supressoras derivadas da linhagem 

mielódies granulocíticas (CD14-HLA-DR-CD11b+CD33+) e células supressoras derivadas da linhagem 

mielódies monocíticas (CD14+HLA-DR-CD11b+). Uma tabela com todas as populações celulares pode 

ser vista no Apêndice C. 

Durante a aquisição das células, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, 

estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) e granularidade (SSC). Foram adquiridos 

30.000 eventos/amostra nas marcações extracelulares e 100.000 eventos/amostra nas marcações 

intracelulares. As análises foram realizadas utilizando-se o software Cellquest (Becton-Dickinson, San 

Diego, CA, USA) e FlowJo (TreeStar Inc., Ashland, OR, USA). As células mortas foram excluídas por 

tamanho e granulosidade. Exemplos das gates utilizadas na análise estão nos Apêndice D-R.  

4.16 Análise dos resultados 

A análise diferencial da expressão gênica foi realizada site 

http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php.  Foi estabelecido Ct de 0,1 para todas 

as placas e para avaliar as diferenças na expressão dos genes foi determinado o valor 2 para o fold 

regulation.   

Para as comparações de todas as variáveis (antes e após o transplante, entre os grupos nos 

diferentes períodos e entre indivíduos sadios e o pré-transplante) foi utilizado o modelo de regressão 

linear com efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos). Os modelos lineares de efeitos mistos são 

utilizados na análise de dados em que as respostas estão agrupadas (mais de uma medida para um 

mesmo indivíduo) e a suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é 

adequada (Schall, 1991). Esses modelos têm como pressuposto que seus resíduos têm distribuição 

normal com média 0 e variância σ². Nas situações em que tal pressuposto não foi observado, 

transformações na variável resposta serão utilizadas. Para as comparações, foi utilizado o pós-teste 

por contrastes ortogonais, sendo que as diferenças foram consideradas estatisticamente significantes 

http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php
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quando p valor foi menor que 5% (p <0,05). Esse procedimento foi realizado através do software SAS® 

9.0 (SAS Institute Inc., SAS/STAT®, NC, USA), utilizando a PROC MIXED. 



 
 

 

Resultados
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5 Resultados 

Parte I – Resposta clínica de pacientes com DF tratados com TCTH alogênico 

5.1 Resposta clínica dos pacientes com DF tratados com TCTH alogênico 

Foram estudados 40 pacientes com DF tratados com o TCTH (19 do sexo feminino e 21 do 

sexo masculino), cuja a média de idade foi de 19,1 anos. Embora a DF seja uma doença de maior 

prevalência em negros, 25 pacientes se autodeclaram brancos, 12 mulatos, 2 pardos e 1 negro. A 

maioria dos pacientes apresentou a forma mais severa da doença (HbSS; N=28), 10 apresentaram a 

forma associada à beta-talassemia (HbS/β-tal), 2 apresentaram a forma associada à hemoglobina C 

(HbS/C). Treze pacientes faziam uso de HU antes do transplante, 7 faziam transfusão sanguínea 

simples, 6 faziam transfusão sanguínea de troca, 1 transfusão sanguínea simples e de troca e 9 faziam 

uso de HU e transfusão sanguínea (simples ou de troca) (Tabela 1). 

Dentre os 40 pacientes tratados com o TCTH alogênico, 8 perderam o enxerto e apenas uma 

paciente (DF03) foi submetida novamente ao TCTH (Tabela 2). Houve pega da medula após o segundo 

transplante até cerca de 1 ano depois, quando a paciente faleceu devido a um extenso AVC 

hemorrágico (Moyamoya pré-existente). No primeiro transplante, a paciente DF03 foi tratada com o 

regime não mieloablativo (Flu+Cy), porém no segundo foi tratada com o regime mieloablativo, o mesmo 

utilizado nos outros pacientes (Bu+Flu+ATG). Exceto pela paciente DF39, todos os outros pacientes 

receberam uma ou mais infusões de linfócitos ou de células hematopoéticas (CD34+) pós-transplante 

dos seus respectivos doadores quando diagnosticada a falha da enxertia. A paciente DF15 recebeu 

infusão de células CD34+ 2 anos após o transplante, o paciente DF17 recebeu infusão de linfócitos em 

4 doses (7, 8, 9 e 10 meses), o paciente DF19 recebeu infusão de células CD34+ (4,97x106 células/kg) 

1 ano e 4 meses, a paciente DF22 recebeu uma única dose de linfócitos 1 ano e 1 mês, o paciente 

DF28 recebeu duas infusões de linfócitos (1,6x106 células/kg) em 1 ano e 11 meses e em 2 anos, e a 

paciente DF38 recebeu infusão de células CD34+ (3,26x106 células/kg) 6 meses após o transplante. 

Duas pacientes que perderam o enxerto faleceram (DF15 e DF38), ambas por infecção. 

Além da paciente DF03, apenas o paciente DF02 foi tratado com o regime de condicionamento 

não mieloablativo devido à idade (39 anos) (Tabela 2). Esse paciente começou a perder o enxerto 10 

anos e 9 meses após o transplante, quando recebeu infusão de linfócitos do doador (dose única), 

recuperando o quimerismo celular. 

Quatorze pacientes desenvolveram DECHa, porém apenas 1 apresentou grau III, todos os 

outros pacientes apresentaram DECHa até grau II. A maioria dos casos de DECHa foram de pele, 1 
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caso foi de pele e fígado, 1 de pele e trato gastrointestinal (TGI), 1 de fígado e 2 de TGI (Tabela 2). A 

paciente DF26 desenvolveu DECHa 1 ano e 6 meses após o TCTH; o paciente DF29 em 1 ano e 1 

mês; os pacientes DF21 e DF36 em 2 meses; os pacientes DF19, DF38, DF20, DF40 e DF39 em 1 

mês; a paciente DF07 desenvolveu DECHa em até 2 meses após o transplante (data exata não foi 

encontrada) e as datas exatas do diagnóstico da DECHa dos pacientes DF08 e DF10 não foram 

registradas.   

Apenas 6 pacientes apresentaram DECHc limitada. Exceto em um caso (DF12), no qual não 

foram encontradas as informações sobre o local de acometimento, todos os outros foram de pele 

(Tabela 2). A paciente DF26 desenvolveu DECHc 1 ano e 6 meses após o TCTH, os pacientes DF12 e 

DF25 em 10 meses, a paciente DF38 em 6 meses, o paciente DF15 em 1 mês e a data do diagnóstico 

do paciente DF10 não foi encontrada. Em todos os casos de DECH (aguda ou crônica), os pacientes 

foram facilmente tratados com prednisona oral ou metilprednisona endovenosa (1mg/kg/dia). 

Exceto o paciente DF10, todos os pacientes receberam as células tronco-hematopoéticas de 

doadores aparentados (irmãos HLA-idênticos; compatibilidade alélica 6/6 ou 8/8). Desses doadores, 21 

eram traço falciforme, 13 não eram traço falciforme e 6 não tiveram os dados encontrados no sistema 

(Tabela 2). A fonte de células-tronco hematopoéticas foi a medula óssea na maioria dos casos, exceto 

nos transplantes dos pacientes AF05 e AF18, os quais receberam CTH mobilizadas para periferia. 

Além da AF, o paciente DF10 possuía leucemia linfoblástica aguda e recebeu as células da 

medula óssea de um doador não aparentado. Um dado interessante é que esse paciente foi uns dos 

que desenvolveu tanto DECH aguda quanto DECH crônica. Devido as singularidades clínicas, não 

foram feitas as análises laboratoriais do paciente DF10. Amostras dos pacientes DF01, DF03 e DF05 

não foram armazenadas. A paciente DF06 perdeu o segmento e paciente DF35 não autorizou a coleta 

de sangue. Assim, esses 6 pacientes não foram avaliados pelas análises laboratoriais. Dos pacientes 

em que foram feitas as análises laboratoriais, 16 não tiveram DECH, 13 tiveram DECHa e 5 tiveram 

DECHc. Desses, 25 foram enxertados e 7 tiveram falha da enxertia. 
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Tabela 1 - Características clínicas e demográficas dos pacientes com DF antes do TCTH. 
(continua) 

Número Genótipo 
Sexo/Idade na 

data do 
transplante 

Etnia 
Uso de HU antes 
do transplante 

Transfusão sanguínea 
antes do transplante 

DF01  HbSS F/16 Mulata Não  Simples 

DF02  HbS/β0 M/39 Branco Não De troca 

DF03  HbS/β0 F/13 e 15 Branca Não Simples 

DF04 HbSS M/27 Mulato Sim Não 

DF05  HbSS M/15 Branco Sim De troca 

DF06  HbS/β0 F/35 Branca Não Simples 

DF07  HbSS F/9 Branca Não  De troca 

DF08  HbSS M/20 Pardo Sim Não 

DF09  HbS/β0 F/27 Branca Sim Não 

DF10  HbSS M/12 Branco Não De troca 

DF11  HbSS F/17 Branca Sim De troca 

DF12  HbSS F/14 Branca Sim Simples 

DF13  HbSS F/10 Branca Não De troca 

DF14  HbS/β0 M/35 Mulato Não Simples 

DF15  HbS/β0 F/31 Branca Sim Não 

DF16  HbSS M/24 Mulato Sim De troca 

DF17  HbS/β0 M/13 Branco Não Simples 

DF18  HbS/β0 F/30 Branca Não Simples 

DF19  HbS/β0 M/24 Mulato Sim Não 

DF20 HbS/HbC M/7 Mulato Sim De troca 

DF21  HbSS M/18 Branco Sim De troca 

DF22  HbSS F/14 Branca Sim Não 

DF23  HbSS F/23 Mulata Não Simples 

DF24  HbSS F/19 Branca Sim Não 

DF25  HbSS M/14 Mulato Sim De troca 

DF26 HbSS F/10 Branca * * 

DF27  HbSS M/11 Mulato Sim De troca 

DF28  HbSS M/10 Branco Não De troca 

DF29  HbSS M/30 Mulato Não Não 

DF30  HbS/HbC M/26 Branco Sim Não 

DF31 HbS/β0 M/16 Branco Sim Não 

DF32  HbSS M/12 Branco Não Não 

DF33  HbSS M/20 Mulato Sim Não 
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Tabela 1 - Características clínicas e demográficas dos pacientes com DF antes do TCTH. 
(continuação) 

Número Genótipo 
Sexo/Idade na 

data do 
transplante 

Etnia 
Uso de HU antes 
do transplante 

Transfusão sanguínea 
antes do transplante 

DF34  HbSS M/7 Branco Não Não 

DF35  HbSS F/14 Mulata Não De troca 

DF36 HbSS F/33 Negra Sim Não 

DF37  HbSS M/12 Branco Sim Não 

DF38  HbSS F/32 Branca Sim  Não 

DF39 HbSS F/13 Branca Não  De troca e simples 

DF40 HbSS F/12 Parda Sim Simples 

           DF: doença falciforme; *Dados não encontrados. 
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Tabela 2 -  Características clínicas dos doadores e dos pacientes após o TCTH. 
(continua) 

Número 
Doador – Traço 

falciforme 
Data do transplante DECH aguda DECH crônica Enxertia Óbito 

DF01  * 24/01/2003 Não Não Sim Não 

DF02  * 18/05/2005 Não Não Sim Não 

DF03  * 08/07/2006 e 26/03/2009 Não Não Sim** Sim 

DF04 Sim 07/08/2008 Não Não Sim Não 

DF05  * 11/11/2009 Não Não Sim Não 

DF06  * 03/03/2010 Não Não Sim Não 

DF07  Sim 04/10/2010 Grau II (TGI) Não Sim Não 

DF08  Não 15/10/2010 Grau II (pele) Não Sim Não 

DF09  Sim 19/07/2011 Grau II (pele) Não Sim Não 

DF10  Não 24/04/2012 Grau II (pele) 
Limitada 

(pele) 
Sim Não 

DF11  Não 21/06/2012 Não Não Sim Não 

DF12  Não 05/02/2013 Não Limitada Sim Não 

DF13  Sim 15/03/2013 Não Não Sim Não 

DF14  Sim 12/04/2013 Não Não Sim Não 

DF15  Sim 02/07/2013 Não 
Limitada 

(pele) 
Falha da 
enxertia 

Sim 

DF16  Não 06/08/2013 Não Não Sim Não 

DF17  Não 27/11/2013 Não Não 
Falha da 
enxertia 

Não 

DF18  Sim 05/02/2014 Não Não Sim Não 

DF19  Não 19/03/2014 
Grau II (pele e 

TGI) 
Não 

Falha da 
enxertia 

Não 

DF20 Sim 24/07/2014 Grau II (pele) Não Sim Não 

DF21  Sim 10/07/2014 Grau III (pele) Não Sim Não 

DF22  Sim 03/09/2014 Grau I/II (pele) Não 
Falha da 
enxertia 

Não 

DF23  Não 24/09/2014 Não Não Sim Não 

DF24  Sim 02/12/2014 Não Não Sim Não 

DF25  Não 13/11/2014 Não 
Limitada 

(pele) 
Sim Não 

DF26 Sim 30/01/2015 
Grau I (pele) de 
sobreposição 

Limitada 
(pele) de 

sobreposição 
Sim Não 

DF27  Sim 01/04/2015 Não Não Sim Não 

DF28  Não 08/07/2015 Não Não 
Falha da 
enxertia 

Não 
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Tabela 2 - Características clínicas dos doadores e dos pacientes após o TCTH. 
 (continuação) 

Número 
Doador – Traço 

falciforme 
Data do transplante DECH aguda DECH crônica Enxertia Óbito 

DF29  Sim 11/12/2015 Grau I (fígado) Não Sim Não 

DF30  Sim 25/11/2015 Não Não Sim Não 

DF31 Não 04/12/2015 Não Não Sim  Não 

DF32  Sim 15/03/2016 Não Não Sim Não 

DF33  Sim 06/04/2016 Não Não Sim Não 

DF34  Sim 06/07/2016 Não Não Sim Não 

DF35  Não 01/09/2016 Não Não Sim  Não 

DF36 Sim 13/07/2016 Grau I (TGI) Não Sim Não 

DF37  Sim 10/11/2016 Não Não Sim Não 

DF38  Não 19/01/2017 
Grau I (pele e 

fígado) 
Não 

Sim 
Sim 

DF39 Sim 09/02/2017 Grau II (pele) Não 
Falha da 
enxertia 

Não 

DF40 * 12/04/2017 
Grau II (pele) de 
sobreposição 

Limitada 
(pele) de 

sobreposição 

Falha da 
enxertia Não 

DF: doença falciforme; TGI: trato gastrointestinal; DECH: doença do enxerto contra o hospedeiro.  *Dados não 
encontrados. **Paciente teve enxertia somente após o segundo transplante. 
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5.2 Avaliação da enxertia nos pacientes com DF após o tratamento com o TCTH 

O quimerismo celular nos pacientes com DF após o TCTH foi avaliado por meio do 

sequenciamento de 23 STR e do gene da Amelogenina nas células nucleadas dos pacientes (até 5 

anos após o transplante) e de seus respectivos doadores. A porcentagem média de células de 

doadores foi 81,03% no primeiro mês após o transplante; 81,7% em 3 meses; 81,92% em 6 meses; 

78,73% em 1 ano; 68,81% em 2 anos; 77,16% em 3 anos; 80,13% em 4 anos e 77,21% em 5 anos 

(Figura 1). 

Figura 1 - Quimerismo celular em pacientes com DF após o TCTH.  

 
Porcentagem de células dos doadores nos pacientes com DF após o transplante. A média está representada por 
+. 1 mo: 1 mês após o transplante; 3 mo: 3 meses após o transplante; 6 mo: 6 meses após o transplante; 12 mo: 
12 meses após o transplante; 24 mo: 24 meses após o transplante; 36 mo: 36 meses após o transplante; 48 mo: 
48 meses após o transplante; 60 mo: 60 meses após o transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Conforme esperado, a porcentagem de células do doador diminui nos pacientes que perderam 

o enxerto, como pode ser visto na Figura 2. Além disso, observamos que não houve diferença na 

porcentagem de células dos doadores quando comparado os pacientes que tiveram DECHa aos 

pacientes que não tiveram DECH (Figura 3), assim como diferenças não foram encontradas quando 

comparado os pacientes com DECHc comparado aos que não desenvolveram DECH (Figura 4). 
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Figura 2 - Porcentagem de células do doador em pacientes com DF que perderam e não 
perderam o enxerto após o TCTH. 

 

Diferenças estatísticas entre os grupos estão representadas por # (P<0,05). 1 mo: 1 mês após o transplante; 3 
mo: 3 meses após o transplante; 6 mo: 6 meses após o transplante; 12 mo: 12 meses após o transplante; 24 mo: 
24 meses após o transplante; 36 mo: 36 meses após o transplante; 48 mo: 48 meses após o transplante; 60 mo: 
60 meses após o transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Figura 3 - Porcentagem de células do doador em pacientes com DF que desenvolveram e não 
desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 

Diferenças estatísticas entre o grupo que desenvolveu DECHa e não desenvolveu DECH estão representadas 
por # (P<0,05). 1 mo: 1 mês após o transplante; 3 mo: 3 meses após o transplante; 6 mo: 6 meses após o 
transplante; 12 mo: 12 meses após o transplante; 24 mo: 24 meses após o transplante; 36 mo: 36 meses após o 
transplante, 48 mo: 48 meses após o transplante; 60 mo: 60 meses após o transplante. DECH: doença do 
enxerto contra o hospedeiro. 
Fonte: próprio autor 
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Figura 4 - Porcentagem de células do doador em pacientes com DF que desenvolveram e não 
desenvolveram DECH crônica após o TCTH. 

 
Diferenças estatísticas entre o grupo que desenvolveu DECHc e não desenvolveu DECH estão representadas 
por # (P<0,05). 1 mo: 1 mês após o transplante; 3 mo: 3 meses após o transplante; 6 mo: 6 meses após o 
transplante; 12 mo: 12 meses após o transplante; 24 mo: 24 meses após o transplante; 36 mo: 36 meses após o 
transplante; 48 mo: 48 meses após o transplante; 60 mo: 60 meses após o transplante. DECH: doença do 
enxerto contra o hospedeiro. 
Fonte: próprio autor 
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5.3 Reconstituição hematológica e modulação de biomarcadores da DF nos pacientes com DF 

após tratamento com TCTH 

Foi avaliada a reconstituição das células vermelhas, bem como a concentração de 

hemoglobina total, hemoglobina S e hematócrito antes e após o transplante. Também foi avaliada a 

expressão de moléculas de adesão CD36, CD47, CD49d (as quais estão envolvidas com a 

fisiopatologia da doença) na superfície das células vermelhas. Por fim, quantificamos os níveis de óxido 

nítrico, de moléculas de adesão solúveis, como VCAM-1, ICAM-1, P-selectina e da endotelia-1, os 

quais possuem concentração alterada nos pacientes com DF e foram denominados nesse trabalho 

como biomarcadores da DF. Inicialmente, fizemos a análise global desses parâmetros em todos os 

pacientes antes e após o transplante e, em seguida, avaliamos os pacientes separadamente, 

comparando o grupo de pacientes que perdeu o enxerto com o que não perdeu o enxerto.  

5.3.1 Avaliação global da reconstituição de células vermelhas em pacientes com DF após o 

TCTH alogênico 

Observamos redução do número de células vermelhas (Figura 5A), da concentração de 

hemoglobina total (Figura 5B) e do hematócrito (Figura 5C) nos pacientes com DF antes do transplante 

comparado aos indivíduos sadios. A partir de um 1 pós-transplante, foi visto o aumento do número das 

células vermelhas comparado ao pré-transplante (Figura 5A), assim como o aumento da hemoglobina 

total a partir de 3 meses (Figura 5B) e do hematócrito a partir de 6 meses após o transplante (Figura 

5C). Além disso, a porcentagem de hemoglobina S diminuiu 1 mês após o transplante (Figura 6), assim 

como a porcentagem de reticulócitos, a qual estava aumentada nos pacientes antes do transplante 

(comparado aos indivíduos sadios) (Figura 7).  
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Figura 5 - Reconstituição de células vermelhas em pacientes com DF tratados com TCTH. 

 
(A) número de hemácias, (B) concentração de hemoglobina total e (C) hematócrito. Diferenças estatísticas entre 
cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e 
o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-
transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

 
Figura 6 - Porcentagem de hemoglobina S em pacientes com DF tratados com TCTH. 

 
Porcentagem de hemoglobina S. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante 
estão representadas por * (P<0,05). A média está representada por +. Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Figura 7 - Frequência de reticulócitos em pacientes com DF tratados com TCTH.

 

Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: 
indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Avaliamos também a expressão das moléculas de adesão tanto em células vermelhas maduras 

(Thiazole Orange negativas) como em reticulócitos (Thiazole Orange positivos). Comparado ao pré-

transplante, a frequência de células vermelhas maduras expressando a molécula CD47 foi maior até 5 

anos após o transplante, enquanto a frequência de reticulócitos expressando CD47 foi menor (Figura 

8). Além disso, quando comparado aos indivíduos sadios, os pacientes com DF apresentaram maior 

frequência de reticulócitos CD47+ (Figura 8B). A frequência de células vermelhas maduras 

expressando CD36 diminuiu 48 meses após o transplante comparado ao pré-transplante. Por outro 

lado, a frequência de reticulócitos expressando CD36 diminuiu em 24 e 48 meses após o TCTH (Figura 

9). Não foi vista alteração na expressão de CD49d em células vermelhas, ao passo que houve redução 

da frequência de reticulócitos CD49d+ 3 meses após o transplante (Figura 10). Além disso, a 

frequência de reticulócitos expressando CD49d foi maior nos pacientes com DF antes do transplante 

comparado aos indivíduos sadios (Figura 10B). 
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Figura 8 – Frequência de células vermelhas expressando CD47 em pacientes com DF tratados com 
TCTH. 

 

(A) Thiazole Orange-CD47+ e (B) Thiazole Orange+CD47+. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 9 - Frequência de células vermelhas expressando CD36 em pacientes com DF tratados com TCTH. 

 

          

(A)  Thiazole Orange-CD36+ e (B) Thiazole Orange+CD36+. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Figura 10 – Frequência de células vermelhas expressando CD49d em pacientes com DF tratados com 
TCTH. 

 

 (A)  Thiazole Orange-CD49d+ e (B) Thiazole Orange+CD49d+. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

No que se refere aos biomarcadores da DF, não observamos diferença na concentração de 

nitrito (medida indireta do óxido nítrico) quando comparamos indivíduos sadios com os pacientes com 

DF no pré-transplante. Comparado ao pré-transplante, a concentração de nitrito aumentou 3 meses 

após o TCTH (Figura 11).  

 

Figura 11 - Concentração de nitrito no soro de pacientes com DF tratados com TCTH. 

 

A concentração de nitrito no soro de pacientes antes e após o transplante e em indivíduos sadios foi avaliada 
utilizando a reação de Griess. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante 
estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está 
representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Da mesma forma, não observamos diferenças entre a concentração de P-selectina em 

indivíduos sadios e pacientes com DF. Houve diminuição dos níveis de P-selectina em relação ao pré-

transplante em 1 mês após TCTH (Figura 12A). Por outro lado, a concentração de ICAM-1 foi diminuída 

em pacientes com DF comparado aos indivíduos sadios e aumentou em 1 e 6 meses após o 

transplante em relação ao pré-TCTH (Figura 12B). Da mesma forma, a concentração de VCAM-1 foi 

maior nos pacientes com DF comparado aos indivíduos sadios e diminuiu a partir de 3 meses após o 

transplante (Figura 12C).  

Os níveis de endotelina-1 não foram detectados no ensaio de multiplex, não sendo possível 

analisá-la pelo método estatístico proposto. Os dados referentes a dosagem da endotelina-1 podem ser 

vistos no Apêndice S.  

 

Figura 12 - Moléculas de adesão no plasma de pacientes com DF tratados com o TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de (A) P-selectina, (B) ICAM-1 (molécula de adesão intercelular 1) e (C) VCAM-1 
(molécula de adesão celular-vascular 1) em pacientes com DF antes e após o transplante e em indivíduos 
sadios. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: 
indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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5.3.2 Comparação entre os grupos “falha da enxertia” e “enxertia” 

Quando avaliado separadamente os pacientes que perderam e não perderam o enxerto, 

observamos que o aumento das células vermelhas (Figura 13A), da hemoglobina total (Figura 13B) e 

do hematócrito (Figura 13C) após o transplante ocorreu somente nos pacientes que não perderam o 

enxerto. Quando comparado os dois grupos, diferenças no número de células vermelhas, na 

concentração da hemoglobina total e no hematócrito foram significativas em 6 e 24 meses após o 

transplante (Figura 13A, Figura 13B e Figura 13C).  

 

Figura 13 - Avaliação das células vermelhas em pacientes com DF que perderam e não perderam o 
enxerto após TCTH 

 

(A) número de hemácias, (B) hematócrito e (C) concentração de hemoglobina total. O grupo que não perdeu o 
enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

 



62 
 

 

A hemoglobina S diminuiu nos dois grupos, porém no grupo que perdeu o enxerto a diminuição 

foi vista somente entre 3 e 12 meses após o transplante, enquanto no grupo que não perdeu ela 

ocorreu até 2 anos ou mais após o transplante (Figura 14).  

 

Figura 14 – Porcentagem de hemoglobina S em pacientes que perderam e não perderam o enxerto após 
TCTH. 

 

Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

 

A frequência de reticulócitos diminuiu significativamente até um 1 pós-TCTH nos pacientes que 

perderam o enxerto, aumentando a partir desse período, enquanto foi reduzida até 5 anos nos 

pacientes que não perderam o enxerto (Figura 15). Quando comparada entre os grupos, a frequência 

dos reticulócitos foi maior nos pacientes que perderam o enxerto em 24 e 36 meses após o transplante 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Frequência de reticulócitos em pacientes DF que perderam e não perderam o enxerto após 
TCTH. 

 

Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

A expressão das moléculas de adesão também foi avaliada nos dois grupos. O aumento de 

células vermelhas expressando CD47 ocorreu somente até 6 meses nos pacientes que perderam o 

enxerto e até 5 anos nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 16A). Maior frequência de 

células vermelhas maduras CD47+ foi observada em 12 e 36 meses nos pacientes que não perderam 

o enxerto comparado ao grupo de pacientes que perdeu o enxerto (Figura 16A). A frequência de 

reticulócitos expressando CD47 também foi menor até 5 anos nos pacientes que não perderam o 

enxerto comparado ao pré-TCTH, enquanto nos pacientes que perderam o enxerto essa diminuição 

ocorreu até 6 meses após o transplante (Figura 16B). Diferenças entre os grupos foram observadas no 

período pré-transplante, 24 e 36 meses após o transplante (Figura 16B).  
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Figura 16 - Frequência de células vermelhas expressando CD47 em pacientes com DF que perderam e 
não perderam o enxerto após TCTH. 

 

(A)  Thiazole Orange-CD47+ e (B) Thiazole Orange+CD47+. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

A frequência de células vermelhas expressando CD36 ou CD49d aumentou 36 meses após o 

transplante nos pacientes que perderam o enxerto comparado aos que não perderam (Figura 17A e 

Figura 18A) e os reticulócitos expressando CD36 ou CD49d também aumentaram 24 e 36 meses após 

o TCTH nos pacientes que perderam o enxerto comparado aos que não perderam (Figura 17B e Figura 

18B). 

 

Figura 17 - Frequência de células vermelhas expressando CD36 em pacientes com DF que perderam e 
não perderam o enxerto após TCTH. 

 

(A)  Thiazole Orange-CD36+ e (B) Thiazole Orange+CD36+. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 18 - Frequência de células vermelhas expressando CD49d em pacientes com DF que perderam e 
não perderam o enxerto após TCTH. 

 

(A)  Thiazole Orange-CD49d+ e (B) Thiazole Orange+CD49d+. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Por fim, quando quantificamos a concentração de nitrito nos dois grupos de pacientes, 

observamos que o aumento de nitrito no terceiro mês após o transplante foi visto somente no grupo de 

pacientes que não perdeu o enxerto (Figura 19).  

 

Figura 19 - Concentração de nitrito no soro de pacientes com DF que perderam e não perderam o enxerto 
após o TCTH. 

 

A concentração de nitrito no soro de pacientes antes e após o transplante foi avaliada utilizando a reação de 
Griess. O grupo que não perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está 
representado em verde. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Em relação as moléculas de adesão solúveis, a concentração de P-selectina diminuiu 1 mês após o 

transplante (comparado ao pré-TCTH) somente nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 20A).  Os 

níveis de ICAM-1 aumentaram 1 e 6 meses após o transplante somente no grupo de pacientes que não 

perderam o enxerto (Figura 20B). A concentração de VCAM-1 reduziu entre 3-6 meses após o TCTH nos 

pacientes que perderam o enxerto e se manteve reduzida até 5 anos após o transplante (comparado ao pré-

TCTH) nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 20C).  

 

Figura 20 - Concentração plasmática das moléculas de adesão solúveis P-selectina, ICAM-1 e VCAM-1 de 

pacientes com DF tratados com TCTH. 

 

Concentração de (A) P-selectina, (B) ICAM-1 (molécula de adesão intercelular 1) e (C) VCAM-1 (molécula de 
adesão celular-vascular 1) em pacientes com DF antes e após o transplante. O grupo que não perdeu o enxerto 
está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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5.4 Expressão diferencial de genes envolvidos com a resposta inflamatória em pacientes com 

DF tratados com TCTH. 

Em nosso trabalho, nós também investigamos o papel do transplante na modulação da 

resposta inflamatória característica de pacientes com DF. Nesse sentido, avaliamos a expressão de 84 

genes envolvidos com o processo inflamatório em PBMC de 4 pacientes com DF antes e até 1 ano 

após o transplante. Quantificamos também os níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias presente no 

soro de pacientes com DF antes e até 5 anos após o transplante. Os pacientes avaliados nos 

experimentos de expressão gênica foram o DF21, DF24, DF27 e DF28. O paciente DF21 teve DECHa 

2 meses após o transplante, porém foi facilmente controlado (Tabela 2). O paciente DF28 perdeu o 

enxerto após a análise de expressão gênica (2 anos após o TCTH) (Tabela 2). 

Primeiramente, observamos o aumento da expressão de vários genes inflamatórios em 

pacientes com DF antes do transplante comparado com os indivíduos sadios (Figura 21), por exemplo 

das quimiocinas CCL2, CCL7, CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8; dos receptores das quimiocinas MIP-

1α, MCP-3, CCL5 (CCR1), IL-8 (CXCR1) e da IL-1 (Figura 21). Além desses, a expressão dos genes 

do TOLLIP (proteína de interação Toll) e TNFSF14 (do inglês tumor necrosis fator ligand superfamily 

member 14) foram up regulados nos pacientes com DF comparados aos indivíduos sadios. 

 Por outro lado, encontramos diminuição da expressão de genes das quimiocinas CCL11, 

CCL16, CCL21, CCL8, do gene da IL-5 e do gene do receptor CCR3 nos pacientes com DF antes do 

transplante, em comparação com o grupo controle. 

Além disso, a expressão do gene da enzima óxido nítrico sintase 2 (NOS2) foi diminuída nos 

pacientes com DF (Figura 21), bem como dos genes que codificam CCL4, CCL5, L-17A, IL-15, IFN-γ 

CXCL9, CXC10 e a proteína C reativa.  
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Figura 21 - Genes up e down regulados nos pacientes com DF antes do transplante comparado aos 
indivíduos sadios. 

 

Amostras de RNA dos pacientes com DF antes do transplante (N=4) e de indivíduos sadios (N=4) foram 
isoladas, o cDNA sintetizado e a expressão diferencial gênica avaliada por PCR array. 
Fonte: próprio autor 

 

 

Também comparamos a expressão desses 84 genes relacionados a inflamação nos diversos 

períodos pós-transplante com o pré-transplante (Figura 22, Figura 23, Figura 24 e Figura 25). Já no 

primeiro mês após o transplante (Figura 22), observamos que a expressão dos genes das quimiocinas 

CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8, CCL2 e CCL7 foi diminuída quando comparado ao pré-transplante. 

Interessantemente, todos esses genes estavam up regulados nos pacientes pré-transplante quando 

comparados aos indivíduos sadios. Outros genes que codificam proteínas pró-inflamatórias também 

foram down regulados nesse período, como os genes que codificam CCR4, CXCL6, IL-1A, IL-6, CD40, 

CD14, FOS, LTA (linfotoxina alfa) e PTGS2 (prostaglandina endoperóxido sintase 2) (Figura 22).  
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Figura 22 – Genes up e down regulados nos pacientes com DF um mês após o transplante comparado ao 
pré-transplante. 

 

Amostras de RNA dos pacientes com DF antes do transplante (N=4) e após o transplante (N=4) foram isoladas, 
o cDNA sintetizado e a expressão diferencial gênica avaliada por PCR array. 
Fonte: próprio autor 

 

Três meses após o transplante, poucas alterações foram observadas na expressão gênica 

quando comparado com o pré-transplante (Figura 23). Seis meses após o transplante, observamos que 

a expressão dos genes de várias quimiocinas (CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8, CCL22, CCL24), 

receptores de quimiocinas (CXCR2, CXCR4), assim como de IL-10, FOS, IL1R1 e PTGS2, encontra-se 

diminuída quando comparado ao pré-transplante. Contudo, observamos o aumento da expressão de 

outras quimiocinas, como CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CXCL10 (Figura 24). 
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Figura 23 - Genes up e down regulados nos pacientes com DF três meses após o transplante comparado 
ao pré-transplante. 

 

Amostras de RNA dos pacientes com DF antes do transplante (N=4) e após o transplante (N=4) foram isoladas, 
o cDNA sintetizado e a expressão diferencial gênica avaliada por PCR array. 
Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 24 - Genes up e down regulados nos pacientes com DF seis meses após o transplante comparado 
ao pré-transplante. 

 

Amostras de RNA dos pacientes com DF antes do transplante (N=4) e após o transplante (N=4) foram isoladas, 
o cDNA sintetizado e a expressão diferencial gênica avaliada por PCR array. 
Fonte: próprio autor 
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Um ano após o TCTH alogênico, observamos o aumento da expressão de genes de algumas 

quimiocinas (CCL4, CCL5 e CCL16) e citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF e IFN-γ), porém a 

expressão de genes que codificam FOS, IL1R1, TLR9 (receptor do tipo Toll 9) estava diminuída.  Além 

disso, a expressão dos genes das quimiocinas CCL7, CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8 manteve-se 

diminuída em comparação ao pré-transplante. O gene da NOS2, que estava down regulado nos 

pacientes com DF quando comparado ao grupo controle, foi up regulado nesse período em 

comparação ao pré-transplante (Figura 25). 

 

 

Figura 25 - Genes up e down regulados nos pacientes com DF um ano após o transplante comparado ao 
pré-transplante. 

 

Amostras de RNA dos pacientes com DF antes do transplante (N=4) e após o transplante (N=4) foram isoladas, 
o cDNA sintetizado e a expressão diferencial gênica avaliada por PCR array. 
Fonte: próprio autor 

 

A análise de agrupamento gênico demonstrou modulação no perfil de expressão dos 84 genes 

avaliados nos pacientes com DF após o TACTH alogênico. A assinatura de expressão gênica dos 84 

genes 1 ano após o transplante clusterizou junto com assinatura de expressão gênica dos indivíduos 

sadios (Figura 26).  
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Figura 26 - Agrupamento de pacientes com DF tratados com o TCTH e indivíduos sadios baseado na 
expressão diferencial gênica.

 
Control group: indivíduos sadios; Group 1: pré-transplante; Group 2: um mês pós-transplante; Group 3: três meses pós-
transplante; Group 4: seis meses pós-transplante; Group 5: um ano pós-transplante. Fonte: próprio autor 
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Além da expressão de genes inflamatórios, foi realizada a dosagem das citocinas IL-1β, IL-2, 

IL-4, IL-5, IL,6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL13, IL-17, IL-18, G-CSF (fator estimulador de colônias de 

granulócitos), GM-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos), IFN-γ (interferon 

gama), TNF-α (fator de necrose tumoral alfa) e das quimiocinas MCP-1 (proteína quimioatraente de 

monócitos-1; também chamada de CCL2), MIP-1α (proteína inflamatória de macrófagos 1 alfa; também 

chamada de CCL3) e MIP-1β (proteína inflamatória de macrófagos 1 beta; também chamada de CCL4) 

no plasma desses pacientes. Contudo, muitas citocinas avaliadas não foram detectadas e assim não foi 

possível analisá-las pelo método estatístico proposto. Somente as citocinas IL-18, TNF-α, MCP-1, MIP-

1α e MIP-1β foram analisadas (Figura 27 - Figura 30). Dados referentes às citocinas não analisadas 

estatisticamente podem ser vistos no Apêndice S. 

Os níveis plasmáticos das citocinas IL-18, TNF-α e MIP-1α foram aumentados nos pacientes 

com DF no pré-transplante comparado aos indivíduos sadios (Figura 27A e Figura 27B; Figura 28A).  A 

concentração de IL-18 e MIP-1α diminuiu significativamente até 5 anos após o TCTH comparada ao 

período pré-transplante (Figura 27A e Figura 28A). A concentração de TNF-α foi menor 36 meses após 

o transplante que no pré-TCTH (Figura 27B). Comparado ao pré-TCTH, a concentração de MIP-1β 

diminuiu até 6 meses após o transplante, aumentando em 1 ano após o transplante (Figura 28B). O 

nível plasmático de MCP-1 aumentou 1 mês após o TCTH e, após esse período, atingiu níveis do pré-

transplante (Figura 28C).  

 

 
Figura 27 - Níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com DF tratados com o TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de (A) IL-18 e (B) TNF-α no plasma. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante 
Fonte: próprio autor 
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Figura 28. Níveis plasmáticos de quimiocinas inflamatórias em pacientes com DF tratados com TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de (A) MIP-1α, (B) MIP-1β e (C) MCP-1 no plasma. Diferenças estatísticas entre cada 
período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-
transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-
transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Quando dividimos os pacientes de acordo com a falha da enxertia, observamos que a redução 

da concentração de IL-18 e MIP-1α no soro após o transplante ocorreu no grupo de pacientes que não 

perderam o enxerto, com o aumento significativo dessas citocinas em 24 meses após o TCTH nos 

pacientes que perderam o enxerto (comparado com o grupo que não perdeu) (Figura 29A e Figura 

30A). A concentração de TNF-α aumentou 36 meses após o TCTH nos pacientes que perderam o 

enxerto comparado aos que não perderam (Figura 29 B). A diminuição da concentração de MIP-1β 6 

meses após o transplante, seguido do aumento em 12 meses, também foi observada somente nos 

pacientes que não perderam o enxerto (Figura 30B). A concentração de MCP-1 foi menor nos 

pacientes que perderam o enxerto 3 meses após o TCTH (Figura 30C). 
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Figura 29. Níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com DF que perderam e não 
perderam o enxerto após TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de (A) IL-18 e (B) TNF-α no plasma. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 30. Níveis plasmáticos de quimiocinas inflamatórias em pacientes com DF que perderam e não 
perderam o enxerto após TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de (A) MIP-1α, (B) MIP-1β e (C) MCP-1 no plasma. O grupo que não perdeu o enxerto 
está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Parte II – Perfis de reconstituição imunológica de pacientes com DF tratados com TCTH 

alogênico 

5.5 Reconstituição imunológica de pacientes com DF após o TCTH 

Primeiramente avaliamos o perfil de reconstituição imunológica do grupo total de pacientes 

tratados com o TCTH alogênico, comparando números absolutos e/ou frequência de diferentes 

subpopulações do sistema imunológico em diversos períodos pós-transplante com o período pré-

transplante. Além disso, comparamos essas mesmas subpopulações nos pacientes pré-transplante 

com indivíduos sadios. 

Inicialmente, avaliamos a reconstituição de leucócitos, neutrófilos e linfócitos totais (Figura 31). 

Observamos aumento do número de leucócitos nos pacientes com DF no pré-transplante comparado 

aos indivíduos sadios (Figura 31A). O número de leucócitos permaneceu reduzido até 1 ano após o 

transplante comparado ao pré-transplante (Figura 31A). Houve redução dos neutrófilos durante os 3 

primeiros meses (Figura 31A) e de linfócitos totais até 12 meses após o transplante (Figura 31C). Em 

24 meses após o TCTH, foi observado aumento do número de linfócitos comparado ao pré-transplante 

(Figura 31C).  
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Figura 31 – Números absolutos de leucócitos totais, neutrófilos e linfócitos em pacientes com DF 
tratados com TCTH. 

 

Número absoluto de (A) leucócitos totais, (B) neutrófilos e (C) linfócitos. Diferenças estatísticas entre cada 
período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-
transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-
transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Em seguida, o número absoluto de linfócitos T e B foi avaliado. Foi observada a redução no 

número dessas células até 3 meses após o TCTH (Figura 32). Especificamente, o número de linfócitos 

T CD4+ diminuiu até 6 meses (Figura 33A) e o de linfócitos T CD8+ reduziu até 3 meses (Figura 33B), 

resultando na inversão da razão CD4/CD8 normal até 36 meses (Figura 33C). Interessantemente, o 

número de células T CD4+ recém emigrantes do timo (RTE, do inglês recent thymic emigrant) também 

foi menor nos pacientes com DF comparado aos indivíduos sadios (Figura 34). O número de RET 

também foi reduzido durante os 6 primeiros meses após o transplante, apresentando aumento 

significativo em 24 e 60 meses, em comparação ao pré-TCTH (Figura 34). 
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Figura 32 - Números absolutos de linfócitos T e B em pacientes com DF tratados com TCTH. 

 

Número absoluto de (A) linfócitos T e (B) linfócitos B. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante 
e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** 
(P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
 

Figura 33 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ em pacientes com DF tratados com TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos TCD4+, (B) linfócitos TCD8+ e (C) razão CD4/CD8. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos 
sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período 
pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 34 - Números absolutos de linfócitos T recém emigrantes do timo em pacientes com DF tratados 
com TCTH. 

 
Número absoluto de células CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (RTE). Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
 

O número de linfócitos T CD4+ naive diminuiu até 6 meses (Figura 35A) e o número de 

linfócitos T CD4+ de memória central diminuiu até 3 meses após o TCTH (Figura 35D).  O número de 

linfócitos T CD4+ efetores aumentou em 6 e 24 meses (Figura 35B) e de linfócitos T CD4+ de memória 

efetora (Figura 35C) em 24 e 60 meses após o transplante. Além disso, o número de linfócitos T CD4+ 

naive e efetores foi menor nos pacientes com DF no pré-transplante que em indivíduos sadios (Figura 

35).  
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Figura 35 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD4+ em pacientes com DF tratados 
com TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+ naive, (B) linfócitos T CD4+ efetoras, (C) linfócitos T CD4+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD4+ de memória central. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

O número de linfócitos T CD8+ naive também diminuiu até 3 meses após o transplante (Figura 

36A). Houve redução de linfócitos T CD8+ efetores 1 mês após o TCTH, a qual foi seguida do aumento 

do número dessas células até 36 meses comparado ao pré-transplante (Figura 36B). O número de 

linfócitos T CD8+ de memória efetora aumentou em 12, 24, 36 e 60 meses após o transplante (Figura 

36C), enquanto não foram observadas alterações nos linfócitos T CD8+ de memória central (Figura 

36D). 
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Figura 36 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD8+ em pacientes com DF tratados 
com TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+ naive, (B) linfócitos T CD8+ efetoras, (C) linfócitos T CD8+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD8+ de memória central. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

O número de células B naive também diminuiu nos primeiros 3 meses, recuperou valores 

normais 6 meses pós-TCTH e aumentou 2 anos após o transplante (Figura 37A). Já o número das 

células B naive ativadas diminuiu 1 mês após o transplante e aumentou 2 e 3 anos quando comparado 

ao pré-transplante (Figura 37B). As células B pré-centro germinativo diminuíram 1 mês e aumentaram 

60 meses após o transplante (Figura 37C), os centroblastos/centrócitos diminuíram até 3 meses e 

aumentaram 5 anos após o TCTH (Figura 37D). As células B de memória recente tiveram seu número 

reduzido até 12 meses após o TCTH, aumentando significativamente em 60 meses (Figura 37E), 

enquanto o número das células B de memória tardia reduziu até 6 meses após o transplante (Figura 

37F). 
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Figura 37- Números absolutos de subpopulações de linfócitos B em pacientes com DF tratados com 
TCTH. 

     
Número absoluto de (A) linfócito B naive, (B) linfócito B naive ativado, (C) linfócito B pré-centro germinativo, (D) 
centroblasto/centrócito, (E) linfócito B dememória recente e (F) linfócito B de memória tardia. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre 
indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; 
Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Com base na importância da molécula PD-1 (proteína de morte celular programada 1) e do seu 

ligante PDL-1 (ligante da proteína de morte celular programada 1) no controle da resposta imunológica 

após o transplante de células-tronco hematopoéticas, nós avaliamos a expressão de PD-1 em linfócitos 

T e B (Figura 38). Foi observada a redução de células T CD4+PD-1+ (Figura 38A) e de células T 

CD8+PD-1+ (Figura 38B) em 1 mês após o transplante, além do aumento das células T CD4+ 
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expressando PD-1 cinco anos após o transplante (Figura 38A). O número de células B expressando 

PD-1 aumentou 12, 24 e 60 meses após o transplante (Figura 38C). 

 

Figura 38 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ e linfócitos B expressando PD-1 em 
pacientes com DF tratados com TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+PD-1+, (B) linfócitos T CD8+PD-1+ e (C) linfócitos B PD-1+. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre 
indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; 
Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Além disso, avaliamos a reconstituição de diversas células de perfil regulador, tanto T CD4+ 

reguladoras, quanto células T CD8+ reguladoras (Figura 39-Figura 43).  Foi visto o aumento das 

células T CD4+CD25hi expressando GITR (receptor do fator de necrose tumoral induzido por 

glicocorticoide) de 6 até 36 meses após o transplante (Figura 39A), enquanto o número das células T 

reguladoras Foxp3+ foi reduzido até 6 meses após o transplante, atingindo valores semelhantes ao 

pré-transplante a partir desse período (Figura 39B). Interessantemente, a concentração sérica de TGF-

β diminuiu nesse mesmo período pós-transplante (Figura 40). 
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Figura 39 - Números absolutos de subpopulações de células T CD4+ reguladoras em pacientes com DF 
tratados com TCTH. 

 

Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiGITR+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre 
indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; 
Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Figura 40 - Níveis séricos de TGF-β em pacientes com DF tratados com o TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de TGF-β. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-
transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A 
média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Também avaliamos o número absoluto de células T reguladoras Foxp3+ ativadas 

(expressando o CD69) e de células T reguladoras Foxp3+ expressando as ectonucleotidases CD39 e 

CD73 em sua superfície. Contudo, não observamos alteração no número absoluto dessas células após 

o TCTH, quando comparado ao pré-transplante (Figura 41 e Figura 42). 
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Figura 41 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras ativadas em pacientes 
com DF tratados com TCTH. 

 
Número absoluto de T CD4+CD25hiFoxp3+CD69+. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e 
o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** 
(P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 42 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras expressando 
ectonucleotidases em pacientes com DF tratados com o TCTH.

 

Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD39+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD73+. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: 
indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Ademais, comparado ao pré-transplante, foi observado aumento do número de células T 

CD8+CD28-CD57+ a partir de 6 meses até 60 meses após o transplante (Figura 43A), enquanto o 

número de células T CD8+CD28-Foxp3+ aumentou no período 12-24 meses após o transplante (Figura 

43B). 
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Figura 43 - Números absolutos de subpopulações de células T CD8+ reguladoras em pacientes com DF 
tratados com o TCTH. 

 

Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+CD28-CD57+ e (B) linfócitos T CD8+CD28-Foxp3+. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre 
indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; 
Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Além de subpopulações de células T de perfil regulador, também a avaliamos a reconstituição 

das células supressoras derivadas da linhagem mieloide (MDSC) (Figura 44). Em nosso trabalho, foi 

demonstrado o aumento da frequência das MDSC monocíticas 1 mês após o transplante (Figura 44A), 

ao passo que não foi vista alteração na frequência da MDSC granulocíticas após o transplante (Figura 

44B).  

 

Figura 44 – Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide em pacientes com DF 
tratados com TCTH. 

 
Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide (A) monocíticas e (B) granulocíticas. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: 
indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Por fim, foi investigada a reconstituição das células NK e iNKT (células T matadoras naturais 

invariantes) (Figura 45). O número das células NK aumentou 4 e 5 anos após o transplante (Figura 

45A) e das células iNKT aumentou 3 anos após o transplante (Figura 45B). 

 

Figura 45 - Células NK e iNKT em pacientes com DF tratados com o TCTH. 

 

Número absoluto de (A) células NK e (B) células iNKT. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante 
por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

 

Além da avaliação de subpopulações celulares periféricas, nós também avaliamos a 

concentração de proteínas plasmáticas envolvidas com a resposta imunológica, sendo algumas 

consideradas biomarcadores da DECH (IL2Rα/CD25, ST2, Reg3α e HGF). 

Observamos aumento de IL2Rα/CD25 (subunidade alfa do receptor da IL-2) até 24 meses 

após o transplante comparado ao pré-transplante (Figura 46A) e aumento de Reg3α (membro 3 alfa da 

família de regeneração) de 3 até 24 meses após o TCTH (Figura 46B). Já o ST2 (fator de supressão da 

tumorigenicidade ou receptor da IL-33) teve sua concentração reduzida após o transplante (6, 12 e 36 

meses) (Figura 46C), assim como o HGF (fator de crescimento de hepatócitos), cujo os níveis foram 

reduzidos 1 e 2 anos após o TCTH. A concentração de HGF foi maior nos pacientes pré-transplante 

que em indivíduos sadios (Figura 46D). A IL-33 também foi dosada em nosso trabalho, porém devido à 

grande variação dos valores de cada amostra, não possível analisar essa citocina pelo modelo 

estatístico proposto. Dados referentes à IL-33 estão no Apêndice Q. 

Além do HGF, os níveis de April (ligante indutor de proliferação) foi maior nos pacientes pré-

transplante comparado aos indivíduos sadios e diminuíram após o transplante (3, 12, 24 e 60 meses) 

(Figura 47A). A concentração plasmática de BAFF (fator ativador de células B) aumentou até 1 ano 

após o transplante (Figura 47B).  
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Figura 46 - Níveis plasmáticos de biomarcadores da DECH em pacientes com DF tratados com TCTH.        

 

Concentração plasmática em pg/mL da (A) subunidade alfa do receptor da IL-2 (ou CD25), (B) membro 3 alfa da 
família de regeneração (C) fator de supressão da tumorigenicidade e (D) fator de crescimento de hepatócitos. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: 
indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 47 - Níveis plasmáticos de April e BAFF em pacientes com DF tratados com TCTH.

 

Concentração plasmática em pg/mL do (A) APRIL, ligante indutor de proliferação e (B) BAFF, fator ativador de 
células B. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. 
HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Quanto aos níveis plasmáticos das citocinas IL-15, IL-21 e IL-22, poucas alterações foram 

observadas. A concentração de IL-15 foi maior no pré-transplante que em indivíduos sadios (Figura 

48A), a concentração de IL-21 reduziu 24 meses após o transplante comparado ao pré-transplante 

(Figura 48B) e não foram observadas alteração nos níveis de IL-22 (Figura 48C). 
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Figura 48 - Níveis plasmáticos das citocinas IL-15, IL-21 e IL-22 em pacientes com DF tratados com TCTH. 

 

Concentração plasmática em pg/mL de (A) IL-15, (B) IL-21 e (C) IL-22. Diferenças estatísticas entre cada 
período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre indivíduos sadios e o pré-
transplante por ** (P<0,05). A média está representada por +. HD: indivíduos sadios; Pre: período pré-
transplante.  
Fonte: próprio autor 

  

5.5.1 Comparação entre a reconstituição imunológica de pacientes com DF que perderam e 

não perderam o enxerto após o transplante 

Após a avaliação geral da reconstituição imunológica de todos os pacientes com DF tratados, 

analisamos separadamente a reconstituição dos pacientes que perderam e não perderam o enxerto, 

com objetivo de detectar diferentes perfis de reconstituição ou resposta imunológica. O número de 

leucócitos diminuiu até 12 meses nos pacientes que não perderam o enxerto e no primeiro mês nos 

que perderam (Figura 49A). O número de neutrófilos reduziu 1 mês após o transplante comparado ao 

pré-transplante em ambos os grupos (Figura 49B) e o de linfócitos até 6 meses no grupo de pacientes 

que não perderam o enxerto e no primeiro mês no grupo que perdeu o enxerto (Figura 49C).  
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Figura 49 - Números absolutos de leucócitos totais, neutrófilos e linfócitos em pacientes com DF que 

perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) leucócitos totais, (B) neutrófilos e (C) linfócitos. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

 

Houve redução do número de linfócitos T até 3 meses após o transplante nos pacientes que 

não perderam o enxerto e apenas no primeiro mês nos pacientes que perderam. Interessantemente, 24 

meses após o TCTH, houve aumento do número de células T nos pacientes que não perderam o 

enxerto comparado aos que perderam (Figura 50A). Os números de linfócitos B diminuíram até 3 

meses em ambos os grupos, sobretudo nos pacientes que perderam o enxerto (Figura 50B). 
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Figura 50 - Números absolutos de linfócitos T e B em pacientes com DF que perderam e não perderam o 
enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T e (B) linfócitos B. O grupo que não perdeu o enxerto está representado em 
preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas entre cada período 
pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: 
período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Especificamente, o número de linfócitos T CD4+ foi reduzido até 3 meses e 6 meses nos 

pacientes que perderam e nos que não perderam o enxerto, respectivamente, sendo maior em 24 

meses após o TCTH nos pacientes que não perderam o enxerto comparado aos que perderam (Figura 

51A). O número de linfócitos T CD8+ aumentou 24 meses pós-TCTH somente nos pacientes que não 

perderam o enxerto (Figura 51B). Ambos os grupos tiveram inversão da razão CD4/CD8 após o 

transplante, porém essa inversão foi mais acentuada nos pacientes que não perderam o enxerto 

(Figura 51C).  
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Figura 51 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ em pacientes com DF que perderam e não 
perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos TCD4+, (B) linfócitos TCD8+ e (C) razão CD4/CD8. O grupo que não perdeu o 
enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
 

Em comparação ao período pré-TCTH, o número de células T recém-emigrantes do timo 

diminuiu até 6 meses após o transplante somente no grupo de pacientes que não perdeu o enxerto e 

aumentou posteriormente aos 60 meses pós-TCTH (Figura 52). 
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Figura 52 - Números absolutos de linfócitos T recém emigrantes do timo em pacientes com DF que 
perderam e não perderam o enxerto após o TCTH. 

 

Número absoluto de células CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (RTE). O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

As células T CD4+ naive diminuíram até 6 meses após o transplante comparado ao pré-TCTH 

nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 53A), enquanto as células T CD4+ efetoras 

aumentaram 6 e 24 meses após o transplante nesse mesmo grupo (Figura 53B). As células T CD4+ de 

memória efetora aumentaram 24 e 60 meses nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 53C) e 

as células T CD4+ de memória central reduziram até 3 meses em ambos os grupos de pacientes 

(Figura 53D). Comparando os dois grupos entre si, houve redução do número de células T CD4+ de 

memória efetora 12 meses pós-transplante nos pacientes que perderam o enxerto (Figura 53C). 
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Figura 53 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD4+ em pacientes com DF que 
perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+ naive, (B) linfócitos T CD4+ efetoras, (C) linfócitos T CD4+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD4+ de memória central. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Em relação a células T CD8+, foi observada redução do número de células T CD8+ naive em 1 

e 3 meses após o transplante no grupo que perdeu o enxerto e no que não perdeu o enxerto, 

respectivamente (Figura 54A). O número de células T CD8+ efetoras aumentou após o TCTH somente 

nos pacientes que não perderam o enxerto, sendo observado aumento significativo no número dessas 

células em 1-2 anos pós-transplante no grupo de pacientes que não perdeu o enxerto comparado ao 

que perdeu (Figura 54B). As células T CD8+ de memória efetora diminuíram 1 mês após o TCTH nos 

pacientes que perderam o enxerto e aumentaram a partir de 24 meses nos pacientes que não 

perderam o enxerto (Figura 54C). Comparado ao pré-transplante, o número das células T CD8+ de 

memória central reduziu 1 mês pós-transplante nos pacientes que perderam o enxerto (Figura 54D). 

Além disso, o número dessas células foi menor nesse mesmo período nos pacientes que perderam o 

enxerto comparado aos que não perderam (Figura 54D).   
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Figura 54 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD8+ em pacientes com DF que 
perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+ naive, (B) linfócitos T CD8+ efetoras, (C) linfócitos T CD8+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD8+ de memória central. O grupo que não perdeu o enxerto está 
representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas 
entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por 
# (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

As células B naive diminuíram até 3 meses após o TCTH nos pacientes que não perderam o 

enxerto e aumentaram 2-3 anos comparado ao período pré-transplante (Figura 55A). Nos pacientes 

que perderam o enxerto, houve diminuição dessas células 1 mês após o transplante comparado ao pré-

transplante. Além disso, pacientes que perderam o enxerto possuem menor número de células B naive 

36 meses após o transplante comparado ao grupo que não perdeu o transplante (Figura 55A). 

Comparado ao período pré-transplante, a células B naive ativadas diminuíram 1 mês após o 

transplante em ambos os grupos e aumentaram 24, 36 e 60 meses pós-transplante nos pacientes que 

não perderam o enxerto (Figura 55B). As células B pré-centro germinativo também diminuíram 1 mês 

pós-transplante nos dois grupos e aumentaram 24 e 60 meses nos pacientes que não perderam o 

enxerto (Figura 55C). Houve redução do número de centroblastos/centrócitos 1, 6 e 12 meses após o 

transplante nos pacientes que perderam o enxerto e redução dessas células até 3 meses após o 

transplante seguido de aumento em 60 meses nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 55D). 
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O número de células B de memória recente diminuiu até 6 meses pós-transplante nos 

pacientes que não perderam o enxerto, ao passo que permaneceu reduzido até 36 meses nos 

pacientes que perderam enxertia (Figura 55E). Além disso, 24 meses após o transplante, foi observado 

menor número de células B de memória nos pacientes que perderam o enxerto comparado aos que 

não perderam (Figura 55E). As células B de memória tardia reduziram 1, 3 e 36 meses pós- 

transplante, comparado ao período pré-TCTH, nos pacientes que perderam o enxerto. Além disso, o 

número de células B de memória tardia diminuiu 1 e 3 meses pós-transplante no grupo de pacientes 

que não perdeu o enxerto (Figura 55F). Os pacientes que perderam o enxerto tiveram menor número 

de células B de memória tardia 36 meses pós-transplante que os pacientes que não perderam enxertia 

(Figura 55F). 
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Figura 55 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos B em pacientes com DF que perderam e 
não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócito B naive, (B) linfócito B naive ativado, (C) linfócito B pré-centro germinativo, (D) 
centroblasto/centrócito, (E) linfócito B de memória recente e (F) linfócito B de memória tardia. O grupo que não 
perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Em relação expressão de PD-1 em células T e B, não foi observada alteração no número de 

células T e B PD-1+ após o transplante no grupo de pacientes que perderam o enxerto, comparado ao 

pré-TCTH (Figura 56). Nos pacientes que não perderam o enxerto, foi observado diminuição de células 

T CD4 PD1+ 1 mês pós-transplante seguido do aumento em 12 e 60 meses (Figura 56A), redução de 

células T CD8 PD1+ 1 mês após o transplante (Figura 56B) e aumento de células B PD1+ aos 12, 24, 

48 e 60 meses pós-transplante (Figura 56C). Também foi observado menor número de células T CD8 
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PD1+ em 12 meses após o transplante nos pacientes que perderam o enxerto comparado aos que não 

perderam (Figura 56B). 

 
Figura 56 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ e linfócitos B expressando PD-1 em 

pacientes com DF que perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+PD-1+, (B) linfócitos T CD8+PD-1+ e (C) linfócitos B PD-1+. O grupo 
que não perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em 
verde. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Avaliamos também a reconstituição de várias subpopulações de células de perfil regulador. O 

aumento do número de células T CD4+CD25hiGITR+ após o transplante (12-36 meses) foi observado 

somente nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 57A). Comparado ao pré-transplante, as 

células T reguladoras clássicas (CD4+CD25hiFoxp3+) foram reduzidas até 6 meses nos pacientes que 

não perderam o enxerto e somente aos 3 meses pós-TCTH nos pacientes que perderam a enxertia 

(Figura 57B). A concentração sérica de TGF-β também foi reduzida até 6 meses após o transplante 

somente nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 58).   
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Figura 57- Números absolutos de subpopulações de células T CD4+ reguladoras em pacientes com DF 
que perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiGITR+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+. O grupo que não 
perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Figura 58 - Níveis séricos de TGF-β em pacientes com DF que perderam e não perderam o enxerto após o 
TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de TGF-β. O grupo que não perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo 
que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e 
o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-
transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Não foram observadas diferenças no número das células T reguladoras ativadas (Figura 59) e 

nem de células T reguladoras expressando o CD73 (Figura 60B) antes e após o transplante e nem 

quando comparado os grupos entre si. Porém, houve maior número de células T reguladoras 
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expressando CD39 aos 24 meses pós-transplante nos pacientes com AF que não perderam o enxerto 

comparado aos que perderam (Figura 60A).   

 

Figura 59 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras ativadas em pacientes 
com DF que perderam e não perderam o enxerto após o TCTH. 

 

Número absoluto de T CD4+CD25hiFoxp3+CD69+. O grupo que não perdeu o enxerto está representado em 
preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas entre cada período 
pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: 
período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Figura 60 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras expressando 
ectonucleotidases em pacientes com DF que perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 

Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD39+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD73+. O 
grupo que não perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado 
em verde. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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O número de células T CD8+CD28-CD57+ aumentou a partir de 6 meses comparado ao pré-

transplante nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 61A). Além disso, quando comparado os 

grupos entre si, foi demonstrado maior número dessas células 24 meses pós-transplante nos pacientes 

que não perderam o enxerto (Figura 61A). O número de células T CD8+CD28-Foxp3+ também 

aumentou 24 meses pós-TCTH, comparado ao período pré-transplante, nos pacientes que não 

perderam o enxerto (Figura 61B). 

 

Figura 61 - Números absolutos de subpopulações de células T CD8+ reguladoras em pacientes com DF 
que perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+CD28-CD57+ e (B) linfócitos T CD8+CD28-Foxp3+. O grupo que não 
perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Comparado ao pré-transplante, houve um aumento da frequência das MDSC monocíticas 1 

mês após o transplante nos pacientes que não perderam o enxerto (Figura 62A). Interessantemente, 

também nesse período, o grupo que não perdeu enxertia apresentou maior frequência das MDSC 

monocíticas comparado ao grupo que perdeu o enxerto (Figura 62A) 
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Figura 62 – Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide em pacientes com DF que 
perderam e não perderam o enxerto após o TCTH.

 
 Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide (A) monocíticas e (B) granulocíticas. O 
grupo que não perdeu o enxerto está representado em preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado 
em verde. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

O número de células NK reduziu 1 mês após o transplante nos pacientes que perderam o 

enxerto e aumentou a partir de 24 meses nos pacientes que não perderam (Figura 63A). Já o número 

de células iNKT aumentou aos 3 e 36 meses pós-transplante nos pacientes que perderam o enxerto 

(Figura 63B). Além disso, 3 meses pós-TCTH, os pacientes que perderam o enxerto apresentaram 

maior número de células iNKT que os pacientes que não perderam o enxerto (Figura 63B). 

 

Figura 63 - Células NK e iNKT em pacientes com DF que perderam e não perderam o enxerto após o 
TCTH.

 

Número absoluto de (A) células NK e (B) células iNKT. O grupo que não perdeu o enxerto está representado em 
preto e o grupo que perdeu o enxerto está representado em verde. Diferenças estatísticas entre cada período 
pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: 
período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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5.5.2 Comparação entre a reconstituição imunológica de pacientes com DF que 

desenvolveram e não desenvolveram DECH após o transplante 

Avaliamos também os perfis de reconstituição imunológica dividindo os pacientes com DF em 

pacientes que não desenvolveram DECH, pacientes que desenvolveram DECH aguda e pacientes que 

desenvolveram DECH crônica. Inicialmente, comparamos os pacientes que não desenvolveram DECH 

com os que desenvolveram DECH aguda e, em seguida, comparamos os pacientes que não 

desenvolveram DECH com os que desenvolveram DECH crônica. 

 

5.5.2.1 Pacientes que desenvolveram DECH aguda após TCTH 

Comparado ao período antes do transplante, foi observado redução dos leucócitos 1 mês e até 

3 meses nos pacientes que não tiveram DECH e nos pacientes que tiveram DECHa, respectivamente 

(Figura 64A). O número de neutrófilos foi reduzido 1 mês após o transplante nos dois grupos (Figura 

64B). O número de linfócitos totais diminuiu até 3 meses nos pacientes com DECHa e até 6 meses nos 

que não tiveram DECH (Figura 64C). Comparado ao período pré-transplante, o número de linfócitos 

aumentou 24 meses após o transplante nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 64C). 
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Figura 64 - Números absolutos de leucócitos totais, neutrófilos e linfócitos em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) leucócitos totais, (B) neutrófilos e (C) linfócitos. O grupo que não desenvolveu DECH 
está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
 

O número de linfócitos T reduziu até 3 meses comparado ao pré-TCTH nos pacientes que 

tiveram DECHa e somente em 3 meses no grupo que não teve DECH (Figura 65A). Além disso, 1 mês 

após o transplante, o grupo de pacientes com DECHa apresentou menor número de linfócitos T que o 

grupo sem DECH (Figura 65A). Além disso, houve redução de linfócitos B até 3 meses pós-transplante 

nos dois grupos (Figura 65B).  
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Figura 65 - Números absolutos de linfócitos T e B em pacientes com DF que desenvolveram e não 
desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T e (B) linfócitos B. O grupo que não desenvolveu DECH está representado 
em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre 
cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # 
(P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Especificamente, o número de linfócitos T CD4+ diminuiu até 3 e 6 meses nos pacientes com 

DECHa e nos que não tiveram DECH, respectivamente (Figura 66A). Os linfócitos T CD8+ diminuíram 

1 mês após o transplante nos pacientes com DECHa e aumentaram aos 24 meses pós-transplante nos 

pacientes que não tiveram DECH. Ademais, 1 mês após o transplante, o grupo com DECHa 

apresentou menores números de linfócitos T CD4+ e T CD8+ que o grupo de pacientes sem DECH 

(Figura 66A e Figura 66B). Foi observada a inversão da razão CD4/CD8 após o TCTH nos dois grupos 

(Figura 66C). 
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Figura 66 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ em pacientes com DF que desenvolveram e 
não desenvolveram DECH aguda após o TCTH

 
Número absoluto de (A) linfócitos TCD4+, (B) linfócitos TCD8+ e (C) razão CD4/CD8. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em 
vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

 

Os linfócitos T recém-emigrantes do timo diminuíram 1 mês pós-TCTH nos pacientes com 

DECHa e entre 3-6 meses nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 67). Foi observado aumento 

do número dessas células 24 meses após o transplante nos pacientes que não tiveram DECH e 60 

meses nos que tiveram DECHa (Figura 67). 
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Figura 67 - Números absolutos de linfócitos T recém emigrantes do timo (RTE) em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 

Número absoluto de células CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (RTE). O grupo que não desenvolveu DECH está 
representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

O número de linfócitos T CD4+ naive reduziu 1 mês após o TCTH nos pacientes com DECHa e 

3-6 meses nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 68A). Comparando os dois grupos, foi 

demonstrado menor número de linfócitos T CD4+ naive nos pacientes com DECHa 24 meses após o 

transplante (Figura 68A). As células T CD4+ efetoras aumentaram 6 meses após o transplante nos dois 

grupos e 24 meses pós-TCTH no grupo de pacientes sem DECH (Figura 68B). As células T CD4+ de 

memória efetora aumentaram 3 e 24 meses após o transplante no grupo de pacientes sem DECH e 

aos 6 e 60 meses no grupo que teve DECHa (Figura 68C). Houve redução das células T CD4+ de 

memória central até 3 meses nos pacientes que tiveram DECHa e em 3 meses nos pacientes sem 

DECH (Figura 68D). Quando comparado os dois grupos, menor número de células T CD4+ de memória 

central foi observado no grupo de pacientes com DECHa 1 mês pós-transplante (Figura 68D). 
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Figura 68 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD4+ em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+ naive, (B) linfócitos T CD4+ efetoras, (C) linfócitos T CD4+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD4+ de memória central. O grupo que não desenvolveu DECH está 
representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Houve também uma redução do número de linfócitos T CD8+ naive 1 mês e 3 meses após o 

transplante nos pacientes com DECHa e sem DECH, respectivamente (Figura 69A). Ademais, 

comparando os dois grupos, foi observado menor número de linfócitos T CD8+ naive nos pacientes 

com DECHa 1 mês pós-transplante (A). As células T CD8+ efetoras diminuíram 1 mês após o 

transplante e aumentaram aos 12 meses no grupo de pacientes com DECHa, enquanto aumentaram 

entre 12-24 meses pós-transplante no grupo de pacientes que não teve DECH (Figura 69B). O número 

de células T CD8+ de memória efetora diminuiu 1 mês após o transplante e aumentou aos 24 meses 

nos pacientes com DECHa e entre 12-24 meses pós-transplante no grupo de paciente sem DECH 

(Figura 69C). As células T CD8+ de memória central aumentaram 1 mês pós-TCTH nos pacientes com 

DECHa e 24 meses nos pacientes que não desenvolveram DECH (Figura 69D). Comparando os 

grupos, as células T CD8+ de memória efetora diminuíram nos pacientes com DECHa 1 mês após o 

transplante. Por outro lado, as células T CD8+ de memória central aumentaram nos pacientes com 

DECHa, comparado aos pacientes sem DECH, nesse mesmo período (Figura 69C e Figura 69D). 
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Figura 69 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD8+ em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+ naive, (B) linfócitos T CD8+ efetoras, (C) linfócitos T CD8+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD8+ de memória central. O grupo que não desenvolveu DECH está 
representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
 

As células B naive diminuíram 1 mês após o transplante nos pacientes com DECHa e até 3 

meses nos pacientes que não desenvolveram DECH (Figura 70A). Já o número das células B naive 

ativadas diminuiu 1 mês após o transplante nos dois grupos e aumentou 24 meses pós-transplante no 

grupo de pacientes sem DECH (Figura 70B). As células B pré-centro germinativo e os 

centroblastos/centrócitos reduziram até 3 meses nos pacientes com DECHa e no primeiro mês nos 

pacientes que não tiveram DECH (Figura 70C e Figura 70D). O número de centroblastos/centrócitos 

aumentou 60 meses pós-transplante nos pacientes que desenvolveram DECH (Figura 70D). Houve 

redução do número de células B de memória recente até 3 meses pós-transplante nos pacientes com 

DECHa e até 12 meses nos pacientes que não desenvolveram DECH (Figura 70E).  Além disso, o 

número de células B de memória tardia diminuiu nos 3 primeiros meses nos dois grupos de pacientes 

(Figura 70F). 
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Comparando os dois grupos, foi observado maior número de células B naive e menor número 

de células B pré-centro germinativo nos pacientes com DECHa aos 3 meses pós-transplante (Figura 

70A e Figura 70C).  

 

Figura 70 – Números absolutos de subpopulações de linfócitos B em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócito B naive, (B) linfócito B naive ativado, (C) linfócito B pré-centro germinativo, (D) 
centroblasto/centrócito, (E) linfócito B de memória recente e (F) linfócito B de memória tardia. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em 
vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Interessantemente, os pacientes que desenvolveram DECHa tiveram menor número de células 

T CD4+PD1+ e de células T CD8+PD1+ que os pacientes que não desenvolveram DECH 1 mês após o 

transplante (Figura 71A e Figura 71B). Além disso, comparado com o período pré-transplante, houve 

aumento das células B PD1+ entre 12-48 meses pós-transplante somente nos pacientes que não 

tiveram DECH (Figura 71C). 

 

Figura 71 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ e linfócitos B expressando PD-1 em 
pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+PD-1+, (B) linfócitos T CD8+PD-1+ e (C) linfócitos B PD-1+. O grupo 
que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está 
representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Houve um aumento de células T CD4+CD25hiGITR+ de 6 até 48 meses após o transplante nos 

pacientes que não desenvolveram DECH, ao passo que nos pacientes com DECHa esse aumento foi 

visto somente aos 24 meses pós-transplante (Figura 72A). Além disso, quando comparado os dois 

grupos, os pacientes com DECHa apresentaram menor número de células T CD4+CD25hiGITR+ 48 

meses após o transplante (Figura 72A). O número de células T reguladoras convencionais 

(CD4+CD25hiFoxp3+) reduziu no primeiro mês pós-TCTH nos pacientes com DECHa e até 6 meses 
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nos pacientes que não desenvolveram DECHa (Figura 72B). Além disso, os níveis séricos de TGF-β 

foram reduzidos até 6 meses, aumentando 24 e 36 meses após o TCTH nos pacientes que não 

desenvolveram DECH (Figura 73).  Os pacientes que não desenvolveram DECH apresentaram maior 

concentração de TGF-β que os pacientes com DECHa no período de 36 meses após o TCTH (Figura 

73). 

 

Figura 72 - Números absolutos de supopulações de células T CD4+ reguladoras em pacientes com DF 
que desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiGITR+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em 
vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 73 - Níveis séricos de TGF-β em pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram 
DECH aguda após o TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de TGF-β. O grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo 
que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: 
período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Não foram observadas alterações pós-transplante no número de células T reguladoras ativadas 

e de células T reguladoras expressando CD39 (Figura 74e Figura 75A). Também não houve diferença 

no número dessas células entre os grupos pacientes que desenvolveram ou não DECHa (Figura 74e 

Figura 75A). Contudo, o número de células T reguladoras expressando CD73 aumentou nos pacientes 

que desenvolveram DECH aguda 12 meses após o transplante comparado ao pré-transplante, assim 

como o número dessas células foi maior no grupo de pacientes com DECHa comparado ao grupo sem 

DECH nesse período (Figura 75B). 
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Figura 74 - Números absolutos de supopulações de células TCD4+ reguladoras ativadas em pacientes 
com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 

Número absoluto de T CD4+CD25hiFoxp3+CD69+. O grupo que não desenvolveu DECH está representado em 
preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre 
cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # 
(P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 75 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras expressando 
ectonucleotidases em pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o 

TCTH.

 

Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD39+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD73+. O 
grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está 
representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Comparado ao período pré-transplante, o número de células T reguladoras CD8+CD28-CD57+ 

aumentou a partir de 6 meses pós-TCTH nos dois grupos de pacientes, sendo esse aumento 

observado até 48 meses nos pacientes que não desenvolveram DECH e até 60 meses nos que 

desenvolveram DECHa (Figura 76A).  Já as células T reguladoras CD8+CD28-Foxp3+ diminuíram no 

primeiro mês após o transplante nos pacientes com DECHa e aumentaram entre 12-24 meses pós-

transplante nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 76B). 

 

Figura 76 - Números absolutos de subpopulações de células T CD8+ reguladoras em pacientes com que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 

Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+CD28-CD57+ e (B) linfócitos T CD8+CD28-Foxp3+. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em 
vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas 
por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Quanto à reconstituição de MDSC, foi observado aumento da frequência de MDSC monocíticas 

e de MDSC granulocíticas 1 mês pós-transplante, comparado ao período pré-transplante, somente nos 

pacientes que desenvolveram DECHa (Figura 77). 
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Figura 77 – Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 

Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide (A) monocíticas e (B) granulocíticas. O grupo 
que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está 
representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
 

As células NK diminuíram até 3 meses pós-transplante nos pacientes com DECHa e 

aumentaram entre 2 e 4 anos pós-TCTH nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 78A). Já as 

células iNKT aumentaram nos pacientes com DECHa 3 meses após o transplante (comparado ao pré-

TCTH), enquanto o número dessas células diminuiu nos pacientes que não desenvolveram DECH no 

mesmo período (Figura 78B). O número de células iNKT também aumentou 36 meses pós-transplante 

nos pacientes com DECHa (Figura 78B). Além disso, quando comparado os dois grupos, o número de 

células iNKT foi maior nos pacientes que desenvolveram DECHa aos 3 e 36 meses após o transplante 

(Figura 78B).  
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Figura 78 - Células NK e iNKT em pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH 
aguda após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) células NK e (B) células iNKT. O grupo que não desenvolveu DECH está representado 
em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre 
cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # 
(P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Como esperado, houve aumento da concentração de CD25 nos pacientes com DECHa em 

relação aos pacientes que não desenvolveram DECH aos 6 meses pós-transplante (Figura 79A). Além 

disso, comparado ao período pré-transplante, enquanto houve aumento dos níveis de CD25 até 6 

meses pós-TCTH no grupo sem DECH, no grupo de pacientes que desenvolveu DECHa esse aumento 

durou até 2 anos após o transplante (Figura 79A). A concentração de Reg3α também aumentou a partir 

de 3 meses pós-transplante nos dois grupos de pacientes. Porém, esse aumento foi observado até 12 

meses nos pacientes com DECHa e até 6 meses nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 79B). 

Os níveis de ST2 diminuíram 1, 6, 12, 24 e 36 meses após o transplante nos pacientes que não 

desenvolveram DECH e aumentaram 3 meses após o transplante nos que tiveram DECHa (Figura 

79C). A concentração de HGF aumentou 1 mês após o transplante somente nos pacientes com DECHa 

(Figura 79D). 
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Figura 79 - Níveis plasmáticos de biomarcadores da DECH em pacientes com DF que desenvolveram e 
não desenvolveram DECH aguda após o TCTH.

 
Concentração plasmática em pg/mL de (A) subunidade alfa do receptor da IL-2 (ou CD25), (B) membro 3 alfa da 
família de regeneração (C) fator de supressão da tumorigenicidade e (D) fator de crescimento de hepatócitos. O 
grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está 
representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Os níveis plasmáticos de April diminuíram até 3 anos após o TCTH nos pacientes que não 

tiveram DECH e aumentaram 1 mês pós-transplante nos pacientes com DECHa (Figura 80A). 

Comparando os dois grupos, a concentração de April foi maior nos pacientes com DECHa que nos 

pacientes sem DECH no período 1 mês após o transplante (Figura 80A). A concentração de BAFF 

aumentou até 6 meses pós-transplante nos pacientes que tiveram DECHa e até 12 meses nos que não 

desenvolveram DECH (Figura 80B). 
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Figura 80 - Níveis plasmáticos de April e BAFF em pacientes com DF que desenvolveram e não 
desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 

Concentração plasmática em pg/mL de (A) ligante indutor de proliferação e (B) fator ativador de células B. O 
grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está 
representado em vermelho. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Embora os níveis de IL-15 tenham sido menores no período pré-transplante nos pacientes que 

desenvolveram DECHa do que nos pacientes que não desenvolveram, no primeiro mês pós- 

transplante a concentração dessa citocina foi maior no grupo de pacientes com DECHa do que no 

grupo sem DECH (Figura 81A). Além disso, a concentração de IL-15 aumentou até 24 meses pós-

TCTH nos pacientes com DECHa e diminuiu 24 e 36 meses pós-transplante nos pacientes que não 

tiveram DECH (Figura 81A), comparado ao pré-transplante. A concentração de IL-21 diminuiu 24 

meses após o transplante, comparado ao pré-TCTH, nos pacientes que não tiveram DECH (Figura 

81B). Os níveis de de IL-22 aumentaram 24 meses após o transplante nos pacientes que tiveram 

DECHa (Figura 81C). Além disso, quando comparado ao grupo de pacientes que não desenvolveu 

DECHa, a concentração de IL-22 foi maior no grupo com DECHa aos 24 meses pós-transplante (Figura 

81C). 



122 
 

 

Figura 81 - Níveis plasmáticos das citocinas IL-15, IL-21 e IL-22 em pacientes com DF que desenvolveram 
e não desenvolveram DECH aguda após o TCTH. 

 

Concentração plasmática em pg/mL de (A) IL-15, (B) IL-21 e (C) IL-22. O grupo que não desenvolveu DECH 
está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH aguda está representado em vermelho. 
Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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5.5.2.2 Pacientes que desenvolveram DECH crônica após o TCTH 

Além da avaliação da reconstituição imunológica dos pacientes que desenvolveram DECHa e 

dos pacientes que não desenvolveram DECH, nós também avaliamos a reconstituição imunológica dos 

pacientes que desenvolveram DECH crônica após o TCTH. Embora os dados dos pacientes que não 

desenvolveram DECH estejam representados nos gráficos seguintes, enfatizaremos a reconstituição 

pós-transplante dos pacientes que desenvolveram DECH crônica, uma vez que os pacientes que não 

desenvolveram DECH já tiveram seus resultados descritos na seção anterior juntamente com os 

pacientes que desenvolveram DECHa. Da mesma forma que comparamos os perfis de reconstituição 

imune dos pacientes que desenvolveram DECHa com aqueles que não desenvolveram DECH, nessa 

seção, o grupo “ausência DECH” foi utilizado para a comparação com pacientes que desenvolveram 

DECHc. 

No que se refere aos leucócitos e neutrófilos, observamos redução dessas células 1 mês após 

o transplante nos pacientes que desenvolveram DECHc (Figura 82A e Figura 82B). O número de 

linfócitos foi reduzido 1 e 6 meses após o transplante nos pacientes com DECHc (Figura 82C).  
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Figura 82 - Números absolutos de leucócitos totais, neutrófilos e linfócitos em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) leucócitos totais, (B) neutrófilos e (C) linfócitos. O grupo que não desenvolveu DECH 
está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Não foi observado alteração no número de linfócitos T totais após o TCTH em pacientes com 

DECHc (Figura 83A), porém houve redução do número de células B até 3 meses pós-transplante 

(Figura 83B). Além disso, o número de células B foi menor nos pacientes com DECHc comparado aos 

pacientes que não tiveram DECH 3 meses após o transplante (Figura 83B). Também não houve 

mudança no número de células T CD4+ e T CD8+ após o transplante (Figura 84A e B) embora tenha 

havido a redução da razão CD4/CD8 entre 3-12 meses após o transplante nos pacientes com DECHc 

(Figura 84C). Ademais, não houve alteração no número de células T recém-emigrantes do timo nos 

pacientes com DECHc após o TCTH (Figura 85). 
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Figura 83 - Números absolutos de linfócitos T e B em pacientes com DF que desenvolveram e não 
desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T e (B) linfócitos B. O grupo que não desenvolveu DECH está representado 
em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças estatísticas entre 
cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # 
(P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Figura 84 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ em pacientes com DF que desenvolveram e 
não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos TCD4+, (B) linfócitos TCD8+ e (C) razão CD4/CD8. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em 
azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 85 – Números absolutos de linfócitos T recém emigrantes do timo em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH. 

 

Número absoluto de células CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (RET). O grupo que não desenvolveu DECH está 
representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Em relação as subpopulações de linfócitos T CD4+, houve redução apenas do número de 

células T CD4+ naive 1 mês após o transplante nos pacientes com DECHc, comparado ao período pré-

TCTH (Figura 86). Comparado ao grupo ausência DECH, houve uma redução das células T CD4+ 

efetoras 24 meses após o transplante no grupo de pacientes com DECHc (Figura 86B). Em relação as 

subpopulações de linfócitos T CD8+, não houve alterações após o transplante, comparado ao período 

pré-transplante (Figura 87). Porém, houve aumento do número de células T CD8+ de memória central 

nos pacientes com DECHc no período 3 meses pós-TCTH, comparado aos pacientes que não 

desenvolveram DECH (Figura 87D). 
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Figura 86 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD4+ em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+ naive, (B) linfócitos T CD4+ efetoras, (C) linfócitos T CD4+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD4+ de memória central. O grupo que não desenvolveu DECH está 
representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Figura 87 - Números absolutos de subpopulações de linfócitos T CD8+ em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+ naive, (B) linfócitos T CD8+ efetoras, (C) linfócitos T CD8+ de 
memória efetora e (D) linfócitos T CD8+ de memória central. O grupo que não desenvolveu DECH está 
representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Nos pacientes com DF que desenvolveram DECHc, houve diminuição dos números de células 

B naive, de memória recente e de memória tardia 1 mês pós-transplante, comparado ao período pré-

transplante (Figura 88). Comparado ao grupo de pacientes que não desenvolveu DECH, o número de 

células B naive foi maior aos 3 meses pós-transplante nos pacientes com DECHc (Figura 88A). 
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Figura 88 – Números absolutos de subpopulações de linfócitos B em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócito B naive, (B) linfócito B naive ativado, (C) linfócito B pré-centro germinativo, (D) 
centroblasto/centrócito, (E) linfócito B de memória recente e (F) linfócito B de memória tardia. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em 
azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 89 - Números absolutos de linfócitos T CD4+ e CD8+ e linfócitos B expressando PD-1 em 
pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH. 

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+PD-1+, (B) linfócitos T CD8+PD-1+ e (C) linfócitos B PD-1+. O grupo 
que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está 
representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

 

Não houve alterações após o TCTH nos números de linfócitos T e B expressando PD1 nos 

pacientes que desenvolveram DECHc (Figura 89).  

Também não houve alteração no número de células T CD4+ reguladoras após o transplante 

nos pacientes com DECHc (Figura 90). No entanto, observamos redução dos níveis séricos de TGF-β 3 

e 12 meses pós-transplante nesses pacientes, comparado ao período pré-transplante (Figura 91). 
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Figura 90 – Números absolutos de subpopulações de células T CD4+ reguladoras em pacientes com DF 
que desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiGITR+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em 
azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
 

Figura 91 - Níveis séricos de TGF-β em pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram 
DECH crônica após o TCTH. 

 

Concentração em pg/mL de TGF-β. O grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo 
que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-
transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: 
período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Os números de células T reguladoras ativadas e expressando CD39 ou CD73 não alteraram 

após o transplante no pacientes com DECHc, comparado ao pré-TCTH (Figura 92 e Figura 93).  
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Figura 92 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras ativadas em pacientes 
com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de T CD4+CD25hiFoxp3+CD69+. O grupo que não desenvolveu DECH está representado em 
preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada 
período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). 
Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 93 - Números absolutos de subpopulações de células TCD4+ reguladoras expressando 
ectonucleotidases em pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o 

TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD39+ e (B) linfócitos T CD4+CD25hiFoxp3+CD73+. O 
grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está 
representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 94 - Números absolutos de subpopulações de células T CD8+ reguladoras em pacientes com que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Número absoluto de (A) linfócitos T CD8+CD28-CD57+ e (B) linfócitos T CD8+CD28-Foxp3+. O grupo que não 
desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em 
azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * 
(P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 

 

Figura 95 – Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide em pacientes com DF que 
desenvolveram e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH.

 
Frequência de células supressoras derivadas da linhagem mieloide (A) monocíticas e (B) granulocíticas. O grupo 
que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está 
representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 
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Após o transplante, os números de células T CD8+ reguladoras, de células NK e células iNKT 

e a frequência de MDSC, não foram alterados nos pacientes com DECHc (Figura 94, Figura 95 e 

Figura 96). 

 

Figura 96 - Células NK e iNKT em pacientes com DF que desenvolveram e não desenvolveram DECH 
crônica após o TCTH. 

 
Número absoluto de (A) células NK e (B) células iNKT. O grupo que não desenvolveu DECH está representado 
em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças estatísticas entre 
cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # 
(P<0,05). Pre: período pré-transplante. 
Fonte: próprio autor 

 

Em relação aos biomarcadores de DECH, houve um aumento da concentração plasmática de 

CD25 (Figura 97A), de Reg3α (Figura 97B) e de BAFF (Figura 98B) 3 meses após o transplante nos 

pacientes com DECHc,  comparado ao período pré-transplante. O nível de IL-15 também aumentou 3 e 

12 meses após o transplante nos pacientes que desenvolveram DECHc (Figura 99). 
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Figura 97 - Níveis plasmáticos de biomarcadores da DECH em pacientes com DF que desenvolveram e 
não desenvolveram DECH crônica após o TCTH. 

 
Concentração plasmática em pg/mL de (A) subunidade alfa do receptor da IL-2 (ou CD25), (B) membro 3 alfa da 
família de regeneração (C) fator de supressão da tumorigenicidade e (D) fator de crescimento de hepatócitos. O 
grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está 
representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 98 - Níveis plasmáticos de April e BAFF em pacientes com DF que desenvolveram e não 
desenvolveram DECH crônica após o TCTH. 

 
Concentração plasmática em pg/mL de (A) ligante indutor de proliferação e (B) fator ativador de células B. O 
grupo que não desenvolveu DECH está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está 
representado em azul. Diferenças estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão 
representadas por * (P<0,05) e entre os grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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Figura 99 - Níveis plasmáticos das citocinas IL-15, IL-21 e IL-22 em pacientes com DF que desenvolveram 
e não desenvolveram DECH crônica após o TCTH. 

 
Concentração plasmática em pg/mL de (A) IL-15, (B) IL-21 e (C) IL-22. O grupo que não desenvolveu DECH 
está representado em preto e o grupo que desenvolveu DECH crônica está representado em azul. Diferenças 
estatísticas entre cada período pós-transplante e o pré-transplante estão representadas por * (P<0,05) e entre os 
grupos por # (P<0,05). Pre: período pré-transplante.  
Fonte: próprio autor 
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6 Discussão 

Parte I - Resposta clínica de pacientes com DF tratados com o TCTH 

 

O primeiro TCTH realizado com sucesso em um paciente com DF foi descrito em 1984. 

Embora o transplante tenha sido indicado para o tratamento da leucemia mieloide aguda, foi observado 

que os sintomas clínicos da DF (que o paciente também possuía) melhoraram após o TCTH (Johnson 

et al., 1984). Desde então, aproximadamente 1200 pacientes com DF foram tratados em diversos 

centros no mundo inteiro, nos quais diferentes regimes de condicionamentos, diferentes fontes das 

células-tronco hematopoéticas e níveis de compatibilidade entre doadores e pacientes foram usados 

(revisado em Bhatia e Sheth, 2015). Ainda que os dados sejam variáveis, devido à especificidade do 

tratamento de cada centro, os resultados obtidos nesses trabalhos (e em nosso estudo) indicam que 

TCTH é uma forma segura de tratamento e a única capaz de curar pacientes com DF atualmente 

(Walters et al., 1996; Vermylen et al., 1998; Panepinto et al., 2007; Majumdar et al., 2010; Lucarelli et 

al., 2012; Locatelli et al., 2013).  

Em pacientes com DF que tiveram a reconstituição da medula do doador, foi observada a 

estabilização dos danos em diversos órgãos e, em alguns casos, foi possível observar um aumento do 

tamanho do baço, bem como a reativação da sua função (Vermylen et al., 1998; Dallas et al., 2013). 

Também foi descrito a normalização da velocidade do fluxo sanguíneo cerebral após o transplante, 

assim como a redução de infartos silenciosos (Walters et al., 1996; Bernaudin et al., 2007). Além disso, 

um dado interessante foi que alguns pacientes que perderam a medula (reconstituição autóloga) 

tiveram melhora dos sintomas clínicos, pois foi observado aumento da HbF após o transplante 

(Vermylen et al., 1998). Outro estudo mostrou que 3 pacientes (2 com beta-talassemia e 1 com AF) que 

perderam a medula após o transplante também apresentaram produção estável de HbF e, 

consequentemente, melhora do quadro clínico (Paciaroni e Lucarelli, 2012). 

A introdução do ATG ao regime de condicionamento foi de grande importância para o sucesso 

dessa terapia, uma vez que o tratamento com ATG reduziu a incidência cumulativa de rejeição de 

22,6% para 2,9%, resultando no aumento da reconstituição de células do doador e, consequentemente, 

em maior porcentagem de quimerismo misto (Bernaudin et al., 2007). Recentemente, um estudo 

demonstrou que a administração de ATG em baixas doses [10mg/kg versus 20 mg/kg em Bernaudin e 

colaboradores (2007)] resultou na mesma incidência cumulativa de rejeição que o estudo anterior, 

sugerindo que a dose reduzida de ATG seria suficiente para a pega da medula ao mesmo tempo que 

diminuiria os riscos de reconstituição imunológica tardia e reativação viral após o transplante 

associados ao uso do ATG (Soni et al., 2014).  
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Em nosso trabalho, embora nossos pacientes tenham sido tratados com ATG durante o regime 

de condicionamento, 8 dos 40 pacientes tratados perderam o enxerto. Porém, é importante ressaltar 

que somente 2 pacientes faleceram em decorrência de complicações do transplante e que os pacientes 

curados tiveram melhora na qualidade de vida, assim como diminuição das crises de dor e internações. 

Nos pacientes que tiveram enxertia duradoura das CTHs do doador, observamos o aumento do número 

de células vermelhas, do hematócrito e da hemoglobina total após o transplante, assim como redução 

da hemoglobina S e dos reticulócitos, o que pode ser associado a melhora dos sintomas clínicos.  

Hsieh e colaboradores (2014), também demonstraram que pacientes com DF tratados com 

condicionamento não mieloablativo (NMA) e CTH alogênicas apresentam aumento dos níveis de 

hemoglobina e diminuição da porcentagem de HbS e reticulócitos (Hsieh et al., 2014).  Vários trabalhos 

têm associado o número elevado de reticulócitos à complicações da doença, entre elas estão: 

alteração do fluxo sanguíneo cerebral, maiores taxas de acidente vascular cerebral e maiores taxas de 

episódios de vaso-oclusão (revisado por Meier et al., 2017). Belisário e colaboradores (2016) 

demonstraram que o número de reticulócitos foi o principal fator preditor de alteração do fluxo 

sanguíneo cerebral e isquemia aguda em crianças com AF (Belisario et al., 2016). Portanto, a 

diminuição de reticulócitos foi um dos parâmetros laboratoriais encontrados em nosso trabalho como 

um marcador hematológico de resposta clínica ao TCTH alogênico. 

Vermylen e colaboradores (1988) observaram que a intervenção precoce, antes das 

complicações decorrentes da doença, resultou em resposta melhor ao transplante. Os autores 

dividiram os pacientes tratados com o TCTH em dois grupos: o grupo 1 foi constituído por pacientes 

que já apresentavam comorbidades da doença e o grupo 2 foi constituído com pacientes sem 

comorbidades. Enquanto a probabilidade de sobrevivência do grupo 2 foi de 100%, a probabilidade do 

grupo 1 foi de 88%; já probabilidade de sobrevivência sem eventos da doença foi de 93% no grupo 2 e 

de 76% no grupo 1. Matthes-Martin e colaboradores (2008), em um estudo de avaliação dos riscos do 

transplante em crianças com diferentes doenças, demonstram que a idade do paciente, o grau da 

doença e o grau de incompatibilidade entre doador e paciente correlacionam positivamente com a 

mortalidade relacionada ao transplante. Um estudo recente mostrou que pacientes com DF com menos 

que 16 anos tiveram probabilidade de sobrevida global de 95% e sobrevida livre de eventos de 93% 

após 5 anos do transplante, enquanto em pacientes com mais de 16 anos tiveram probabilidade de 

sobrevida global e sobrevida livre de eventos de 81% (para ambas) (Gluckman et al., 2017). 

Além disso, pacientes mais velhos e/ou com maiores comorbidades muitas vezes não são 

indicados para o transplante com regime de condicionamento mieloablativo devido à sua toxicidade 

(hepática e neurológica) (Matthes-Martin et al., 2008; revisado em Hsieh et al., 2011; revisado em 

Kassim e Sharma, 2017). Também foi demonstrado que a incidência de DECH aguda foi maior em 
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pacientes com DF mais velhos (Gluckman et al., 2017). Nesse sentido, estudos recentes vêm avaliando 

o uso de regimes de condicionamento de intensidade reduzida (RIC) ou NMA para o tratamento de 

pacientes com DF mais velhos e com maior comprometimento dos órgãos, porém os resultados obtidos 

ainda são variáveis com alguns grupos não atingindo sucesso no tratamento da DF (revisado em Hsieh 

et al., 2011). Um estudo recente, após uma média de 4 anos de seguimento após o TCTH, demonstrou 

que o RIC seguido do transplante foi eficiente no tratamento de pacientes com DF, sendo que todos os 

pacientes foram curados e não foi observado o desenvolvimento de DECH. Entretanto, é importante 

ressaltar que se trata de um grupo pequeno de pacientes (N=8) e que um estudo mais amplo avaliando 

a eficácia do RIC em um número maior de pacientes deve ser realizado (Matthes-Martin et al., 2013). 

Bhatia e colaboradores (2014) também demonstraram que RIC seguido do transplante (doadores 

aparentados) foi capaz de curar todos pacientes (N=18), porém 17% deles desenvolveram DECH 

agudo (II-IV) e 11% DECH crônico. Outros resultados não foram tão promissores, como no trabalho de 

Horan e colaboradores (2005) em que o condicionamento não mieloablativo não foi suficiente para 

tratar pacientes com DF e talassemia, pois 3 dos 4 pacientes perderam o enxerto após o transplante. O 

uso do regime não mieloablativo constituído por irradiação corpórea total (uma dose), alemtuzumab e 

rapamicina tem se mostrado promissor no tratamento de pacientes com DF mais velhos e com 

comorbidades que possuem irmãos HLA compatíveis. Nesse estudo, o tempo médio de 

imunossupressão foi longo (2 anos), porém apenas 4 pacientes rejeitaram o enxerto (um faleceu após 

a falha da enxertia devido a um acidente vascular cerebral) e nenhum paciente desenvolveu DECH 

(agudo ou crônico), mesmo após a retirada da imunossupressão pós-transplante (Hsieh et al., 2009; 

Hsieh et al., 2014).  

Contudo, nossos dados indicam que o condicionamento mieloablativo seguido do TCTH foi 

seguro mesmo em pacientes mais velhos. Exceto o paciente DF2, que foi tratado com regime de 

condicionamento não mieloablativo, todos os pacientes foram tratados com MAC. Desses pacientes, 6 

tinham idade variando de 30-39 anos, 8 pacientes tinham a idade variando de 20-29 anos e outros 26 

pacientes tinham idade menor que 20 anos. 

Outro fator que afeta a indicação do TCTH para pacientes com DF é a disponibilidade de 

doador compatível (Matthes-Martin et al., 2008). De modo geral, o transplante é indicado para 

pacientes que possuem irmãos HLA compatíveis (Kassim e Sharma, 2017). Contudo, estima-se que 

somente 14-20% dos pacientes com DF tenham irmãos compatíveis e não afetados pela doença. Além 

disso, a probabilidade de se encontrar um doador HLA compatível (8/8) não aparentado é mais baixa 

em pacientes com DF devido à maior prevalência da doença em indivíduos negros.  A probabilidade de 

se encontrar um doador HLA compatível varia entre os diferentes grupos étnicos, sendo menor entre 

negros que entre caucasianos (revisado em Bhatia e Sheth, 2015). Assim, estratégias que permitam 
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um número maior de pacientes com DF tratados com o TCTH vêm sendo desenvolvidas. Dentre elas, o 

uso de células-tronco hematopoéticas derivadas do cordão umbilical (CU) de doadores aparentados ou 

não e de doadores haploidênticos vem sendo estudado. 

Nesse trabalho, investigamos vários parâmetros hematológicos que poderiam estar associados 

à melhora clínica dos pacientes com DF após o TCTH alogênico. Além da diminuição número de 

reticulócitos, outro fator possivelmente associado a melhora clínica dos pacientes seria a redução da 

expressão da molécula de adesão CD47 nos reticulócitos e das moléculas de adesão CD36 e CD49d 

nas hemácias e reticulócitos dos pacientes com DF que tiveram enxertia. De fato, estudos têm 

demonstrado que os reticulócitos e hemácias maduras de pacientes com DF possuem elevada 

expressão de moléculas de adesão, como CD47, CD49d, CD36 e Lu-BCAM, tornando essas células 

mais aderentes ao endotélio, o que contribui para o processo de vaso-oclusão (Stuart e Nagel, 2004; 

Zago e Pinto, 2007; Rees e Gibson, 2012; Sakamoto et al., 2013). Foi descrito que um dos benefícios 

do tratamento dos pacientes com AF com hidroxiureia foi a redução da expressão de CD36 e CD49d, 

sobretudo em reticulócitos (Styles et al., 1997). 

Interessantemente, porcentagem de células vermelhas CD47+ foi menor em pacientes com DF 

antes do transplante comparado ao grupo controle, assim como a porcentagem dessas células 

aumentou após o TCTH nos pacientes que tiveram enxertia (e diminuiu nos que perderam o enxerto). 

De fato, o CD47 é uma molécula envolvida com a adesão celular, porém isso acontece principalmente 

em pacientes com DF (Brittain et al., 2001; Brittain et al., 2004). Foi demonstrado que o CD47 expresso 

nos reticulócitos de pacientes com DF possui conformação diferente do CD47 expresso nos 

reticulócitos de indivíduos sadios e que somente o CD47 de pacientes com DF foi capaz de se ligar a 

trombospondina 1. Além disso, a ligação de CD47 à trombospondina resultou na ativação da integrina 

VLA-4 (formada pelo CD49d e CD29) nos reticulócitos, aumentando a adesão dessas células em 

pacientes com DF (Brittain et al., 2004). Contudo, o CD47 também tem importante função na regulação 

da fagocitose de células vermelhas senescentes por macrófagos do sistema retículo endotelial, o que 

pode explicar a maior expressão dessa molécula nas células vermelhas maduras após o transplante 

(Oldenborg et al., 2000; Oldenborg et al., 2001). De maneira geral, o CD47 expresso na superfície 

dessas células se liga ao receptor inibitório (SIRPα) dos macrófagos e impede a fagocitose (Oldenborg 

et al., 2000; Oldenborg et al., 2001). Por fim, Odièvre e colaboradores (2008) demonstraram que o 

tratamento com a hidroxiureia também não foi capaz de induzir a redução dessa molécula de adesão. 

Mais do que isso, os autores mostraram que após o tratamento, o CD47 teve sua expressão 

aumentada tanto em reticulócitos como em células vermelhas maduras (Odièvre et al., 2008). 

Além da expressão de moléculas de adesão nas células vermelhas, avaliamos a concentração 

plasmática das moléculas de adesão P-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 que também estão aumentadas 
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em pacientes com DF e estão associadas a sintomas clínicos mais severos e ao dano tecidual (Matsui 

et al., 2001; Conran et al., 2004; Kato et al., 2005; Dworkis et al., 2011). Ao contrário dos dados da 

literatura, em nosso trabalho, a concentração de ICAM-1 foi menor nos pacientes pré-transplante e 

aumentou 1 e 6 meses após o transplante comparado ao pré-TCTH, sobretudo nos pacientes que não 

perderam o enxerto. Além disso, a concentração de P-selectina não foi maior nos pacientes pré-

transplante comparado aos indivíduos sadios e houve diminuição da concentração de P-selectina 

somente 1 mês após o transplante. Contudo, a concentração de VCAM-1 foi muito maior nos pacientes 

com DF comparado aos indivíduos sadios, diminuindo significativamente após o transplante, o que 

pode ter contribuído para a melhora dos sintomas clínicos dos pacientes em nosso trabalho. 

Ademais, considerando que a inflamação é um processo característico nos pacientes com DF, 

nós avaliamos se a melhora clínica observada após o transplante poderia ser relacionada com a 

diminuição da resposta inflamatória nos pacientes.  Em nosso trabalho, a expressão de genes de 

quimiocinas envolvidas sobretudo com o recrutamento de eosinófilos, linfócitos, basófilos e monócitos 

(porém não neutrófilos), como a CCL11, CCL16, CCL21, CCL8 e do gene da IL-5 foi diminuída nesses 

pacientes no período basal (antes do transplante) quando comparado com os indivíduos saios. 

Interessantemente, genes de várias quimicianas envolvidas com o recrutamento de leucócitos, 

sobretudo neutrófilos e macrófagos, tiveram sua expressão aumentada nos pacientes com DF quando 

comparados aos indivíduos sadios. Os genes do receptor do receptor da IL-8 (CXCR1) e do receptor 

da IL-1β, duas importantes citocinas pró-inflamatórias envolvidas com a fisiopatologia da DF (Keikhaei 

et al., 2013), também foram up regulados em pacientes com DF antes do transplante, entretanto, os 

níveis plasmáticos da IL-1β e IL-8 foram muito baixos em nossos pacientes antes e após o transplante. 

Trabalhos recentes demonstraram que polimorfismos na região promotora do gene da IL-1β foram 

associados à maior incidência de necrose óssea e redução do número de reticulócitos em pacientes 

com AF (Vicari et al., 2015) e que a expressão de genes de componentes da via do inflamassoma 

NLRP3, como do NLRP3 e da IL-1 β, foi aumentada nas PBMC de pacientes com DF (Pitanga et al., 

2016).  

Além disso, a expressão do gene da NOS2, a qual é responsável pela produção de óxido 

nítrico (NO) a partir da arginina, foi diminuída nos pacientes com DF pré-transplante e aumentada 1 

ano após o transplante, contudo a não foi observada diferença na concentração dos metabólitos do NO 

entre pacientes e indivíduos sadios, assim como houve aumento desses metabólitos somente 3 meses 

após o transplante em nosso estudo. Visto que nos pacientes com AF têm níveis diminuídos de NO, o 

aumento pós-transplante da concentração sérica de NO possivelmente contribuiu para melhora clínica 

dos pacientes. 
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Já no primeiro mês após o transplante, observamos que a expressão dos genes das 

quimiocinas CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8, CCL2 e CCL7 foi diminuída quando comparado ao pré-

transplante. Esses genes estavam up regulados nos pacientes pré-transplante quando comparados aos 

indivíduos sadios. Outros genes que codificam proteínas pró-inflamatórias também foram down 

regulados nesse período, sugerindo um importante papel do TCTH alogênico na modulação da 

resposta inflamatória, diminuindo a expressão de genes envolvidos com a ativação da inflamação logo 

após o transplante. Dentre eles, alguns genes são: CCR4, um receptor para quimiocinas envolvidas 

com o recrutamento de leucócitos (como MIP-1, CCL5 e MCP-1); CXCL6 quimiocina particularmente 

envolvida com o recrutamento de neutrófilos; citocinas IL-1 e IL-6 que são pró-inflamatórias.  

Após a análise da expressão gênica do último período estudado (1 ano pós-transplante), foi 

visto aumento da expressão de genes das quimiocinas CCL4, CCL5 e CCL16 e citocinas pró-

inflamatórias IL-6, TNF e IFN-γ, porém a expressão dos genes das quimiocinas envolvidas com o 

recrutamento de neutrófilos e macrófagos (CCL7, CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8) se manteve 

diminuída.  Quando feita a dosagem dessas diferentes citocinas e quimiocinas no plasma dos 

pacientes com DF tratados com o transplante, observamos que os níveis de TNF estavam aumentados 

nos pacientes com DF pré-transplante, assim como a IL-18 e o MIP-1α. Porém, somente essas últimas 

tiveram a concentração diminuída após o transplante, sobretudo nos pacientes com DF que não 

perderam o enxerto. De maneira geral, nossos dados sugerem a modulação da resposta inflamatória 

em pacientes com DF após o transplante, sobretudo com a redução da expressão de genes de 

quimiocinas pró-inflamatórias e da produção de IL-18, MIP-1α e MIP-1β. 

No que se refere a reconstituição da medula do doador, assim como em outros trabalhos, 

nossos dados indicam que não foi necessária a reconstituição total da medula do doador (quimerismo 

total) para que o paciente fosse curado, sendo que a maioria dos pacientes com DF se tornaram 

quimeras mistas após o transplante em nosso trabalho. O quimerismo total é caracterizado quando a 

porcentagem de células do doador no paciente é ≥ 95% e o quimerismo misto quando a porcentagem 

de células do doador no paciente é ≥ 5% (Locatelli et al., 2013). A porcentagem média de células do 

doador foi maior em 6 meses (81,92%) e menor em 2 anos (68,81%) após o transplante, período no 

qual a maioria dos pacientes do grupo falha da enxertia já havia perdido a medula. Porém, a 

porcentagem média de células do doador se manteve acima de 77% até 5 anos após o transplante. 

Dados da literatura demonstraram que a reconstituição de 10-20% células do doador foi suficiente para 

a melhora dos sintomas clínicos da DF (Walters et al., 1996; Vermylen et al., 1998; Bernaudin et al., 

2007; Lucarelli e Gaziev, 2008; Rees et al., 2010; Hsieh et al., 2011; Khoury e Abboud, 2011; Lucarelli 

et al., 2012). Além disso, foi demonstrado que o transplante foi realizado com sucesso mesmo com o 

doador era traço falciforme, embora a porcentagem de HbS tenha sido maior nesses casos (Walters et 
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al., 1996; Bhatia et al., 2014; Soni et al., 2014). De fato, em nosso estudo, pelo menos 21 pacientes 

receberam a medula de doadores traço falciforme. Destes, 18 foram não perderam o enxerto e 

apresentam melhora clínica. 

Entretanto, uma importante complicação após o transplante foi o desenvolvimento da DECH 

(Bernaudin et al., 2007; Panepinto et al., 2007). Nos primeiros trabalhos, nos quais o principal regime 

de condicionamento foi o mieloablativo, cerca de 15-20% dos pacientes desenvolveram DECH(revisado 

em Hsieh et al., 2011; revisado em Bhatia e Sheth, 2015). Bernaudin e colaboradores (2007) 

demonstraram que DECHa foi a principal causa de morte entre os pacientes com DF tratados com o 

TCTH, sendo observado relação direta entre o aumento da idade e a ocorrência de DECH. Embora em 

nosso trabalho, 14 dos 40 pacientes tenha desenvolvido DECHa e 6 tenham desenvolvido DECHc, é 

importante ressaltar que todos esses pacientes apresentaram a forma mais branda da doença e foram 

facilmente tratados. Apenas 1 pacientes teve DECHa grau III, enquanto todos os outros tiveram DECHa 

até grau II. Todos os pacientes que desenvolveram DECHc tiveram a forma limitada da doença. 

O uso de CU de irmãos HLA compatíveis como fonte de células-tronco hematopoéticas tem 

sido associado a menores taxas de desenvolvimento da DECH (Locatelli et al., 2013).Recentemente, 

Locatelli e colaboradores (2013) descreveram os resultados do transplante de medula óssea e de CU 

de doadores aparentados em pacientes com hemoglobinopatias (talassemia e DF). Os autores 

observaram menor incidência de DECH grau II-III nos pacientes tratados com CU e ausência de DECH 

grau IV nesse grupo (enquanto 2% dos pacientes tratados com medula óssea desenvolveram DECH 

grau IV) (Locatelli et al., 2013). Nenhum paciente tratado com o transplante de CU desenvolveu DECH 

crônico extensivo (12 pacientes tratados com medula óssea desenvolveram DECH extensivo) e 

nenhum paciente morreu de DECH (metade das mortes no grupo de pacientes tratados com medula 

óssea foi devido à DECH), porém a falha da enxertia também foi mais frequente nesse grupo de 

pacientes (Locatelli et al., 2013). Contudo, resultados do uso de CU de doadores não aparentado não 

foram satisfatórios como do uso de CU de doadores aparentados (revisado em Hsieh et al., 2011), 

resultando em elevadas taxas de falha da enxertia e de infecções (que muitas vezes causam a morte 

dos pacientes, principalmente após uso dos regimes de condicionamento de intensidade reduzida 

(Locatelli et al., 2003; Kamani et al., 2012; Radhakrishnan et al., 2013).  

Estudos avaliando o transplante de células-tronco hematopoéticas com doadores aparentados 

haploidênticos em pacientes com DF são mais recentes (Bolanos-Meade et al., 2012; Dallas et al., 

2013). Bolaños-Meade (2012) demonstraram que o regime de condicionamento não mieloablativo 

constituído de ATG, ciclofosfamida, fludarabina e irradiação corpórea total seguido de altas doses de 

ciclosporina A (como profilaxia de DECH) foi seguro, pois nenhum paciente faleceu e nem desenvolveu 

DECH, porém a taxa de falha da enxertia foi muito elevada (43%). Por outro lado, o trabalho de Dallas 
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e colaboradores (2013) demonstrou que além de elevada taxa de falha da enxertia (38%), pacientes 

com DF tratados com o transplante de medula haploidêntico também apresentaram significativas taxas 

de DECH crônico, o que resultou na morte de 25% dos pacientes (N=2). O transplante de medula 

utilizando doadores HLA-compatíveis não aparentado após o uso de RIC também foi estudado, porém 

os resultados não foram tão promissores. Elevadas taxas de DECH crônico foram observadas (62%), 

resultando na principal causa de morte após o transplante. Dos 8 pacientes faleceram, 7 foram em 

decorrência do desenvolvimento de DECH (agudo e crônico) e 1 devido a uma infecção após a rejeição 

do enxerto (Shenoy et al., 2016).  

Assim, nosso trabalho e vários outros dados da literatura indicam que o TCTH alogênico de 

doadores compatíveis aparentado seguido de MAC ainda é a abordagem terapêutica melhor 

estabelecida no tratamento de pacientes com DF, mostrando-se segura e eficaz. Entretanto, nenhum 

dos estudos realizados avaliou os mecanismos imunológicos envolvidos na resposta terapêutica de 

pacientes com DF tratados com o TCTH.  

Nesses poucos estudos já publicados, a avaliação da reconstituição imunológica de pacientes 

com DF após o TCTH foi realizada somente durante os primeiros anos (1-2 anos) e foi baseada no 

estudo de populações celulares gerais, como linfócitos T, linfócitos T CD4, linfócitos T CD8, linfócitos B 

e células NK (Bhatia et al., 2014; Hsieh et al., 2014; Soni et al., 2014). Assim, nosso trabalho foi o 

primeiro a avaliar a reconstituição de várias subpopulações celulares em pacientes com DF tratados 

com o TCTH alogênico por longo seguimento, até 5 anos pós-transplante. Além disso, dividimos os 

pacientes com DF em grupos segundo parâmetros de resposta clínica (pacientes que perderam o 

enxerto e que não perderam o enxerto; pacientes que não desenvolveram DECH, pacientes que 

desenvolveram DECHa e pacientes que desenvolveram DECHc) e comparamos a dinâmica qualitativa 

e quantitativa da reconstituição imunológica dos grupos. 
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Parte II – Perfis de reconstituição imunológica de pacientes com DF tratados com TCTH 

 

Nossos dados demonstraram que os pacientes com DF apresentaram padrão geral de 

reconstituição imunológica de longo termo semelhante ao padrão de reconstituição de outras doenças 

hematológicas tratadas com transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas. Estudos 

demonstraram que enquanto a reconstituição de macrófagos, neutrófilos e NK acontece dentro dos 

primeiros meses após o transplante, a reconstituição de linfócitos T ocorre em média 100 dias após o 

transplante (podendo ocorrer mais tarde dependendo do tempo e tipo de tratamento de profilaxia da 

DECH), enquanto a reconstituição completa de linfócitos B pode demorar até 1-2 anos para acontecer 

(Auletta e Lazarus, 2005; Geddes e Storek, 2007; Storek et al., 2008; Corre et al., 2010; Darlington et 

al., 2013).  

Pacientes com DF tratados com condicionamento NMA apresentaram redução de linfócitos T, 

linfócitos T CD4 e linfócitos T CD8 nos primeiros meses após o transplante, porém esses valores foram 

gradualmente aumentando até 2 anos, atingindo números similares ao pré-transplante (Hsieh et al., 

2014). Um trabalho com pacientes com DF tratados com MAC demonstrou que a reconstituição de 

células B, T e NK foi atingida 9 meses após o transplante (Soni et al., 2014). Somente um trabalho com 

pacientes com DF tratados com RIC demonstrou que essas células não atingiram os valores basais (ou 

pré-transplante) até 2 anos pós-TCTH (Bhatia et al., 2014). 

Inicialmente, observamos redução de linfócitos totais até 1 ano após o transplante 

(principalmente de células B de memória), enquanto o número de neutrófilos atingiu valores normais a 

partir de 3 meses. A reconstituição de células NK também foi rápida (não houve diferença no número 

dessas células 1 mês após o transplante comparado ao pré-transplante), porém observamos que 

houve aumento tardio dessas células (a partir de 24 meses após o transplante) principalmente nos 

pacientes que não perderam o enxerto e nos que não tiveram DECH. Esse retardo da reconstituição 

ocorreu provavelmente devido a profilaxia da DECH, feita pelo uso de ciclosporina A e metotrexato, que 

durou até cerca de 1 ano e meio após o transplante. Um estudo in vitro demonstrou que tanto a 

geração como o desenvolvimento de células NK foram afetados após o tratamento com ciclosporina A. 

Os autores demonstraram que a ciclosporina A inibiu a proliferação de células NK CD56+CD16+ 

maduras de maneira dose dependente, assim como inibiu a proliferação de células NK não maduras 

expressando receptores KIR. Contudo, essas células não tiveram sua capacidade de citotoxidade 

reduzida, assim como aumentaram a produção de IFN-γ após o tratamento com ciclosporina A (Wang 

et al., 2007).  

Em nosso trabalho, a reconstituição das células T CD4+ foi mais lenta que a de células T 

CD8+, resultando na inversão da razão CD4/CD8 até 3 anos após o transplante.  Interessantemente, 
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os números de células T CD4+ se mantiveram reduzidos até 6 meses após o transplante, período em 

que os números de células RTE e células T CD4+ naive também estavam diminuídos, demonstrando a 

importância do timo na reconstituição das células T CD4. Os números de células T CD8+ naive e 

efetoras também foram reduzidos nos 3 primeiros meses após o TCTH, no entanto não houve 

alteração no número de células T CD8+ de memória (efetora e central) nesse período, indicando 

predomínio de células T CD8+ de memória e redução de células T naive (principalmente T CD4+) nos 

meses seguintes ao transplante. Esses dados corroboram dados da literatura que demonstram que as 

células T CD4+ e CD8+ naive reconstituem-se quantitativamente de maneiras diferentes, sendo as 

células T CD4+ mais dependentes da reativação tímica (Heitger et al., 1997). Durante os primeiros 

meses após o transplante, quando a produção tímica ainda não é suficiente para reconstituir o pool de 

células T, ocorre expansão periférica de células T induzida por linfopenia (LIP, do inglês lymphopenia 

induced proliferation), principalmente de células T CD8+ de memória. Após esse período, o timo 

reestabelece sua função e novas células T são produzidas, sobretudo células T CD4+, as quais 

apresentam números reduzidos, além do fenótipo de memória ou efetor nos primeiros meses após o 

transplante (Storek, Joseph, et al., 2001; Hakim et al., 2005; Geddes e Storek, 2007; Williams et al., 

2007; Alexander et al., 2009).  

Além disso, tem sido descrito que durante a estimulação crônica das células T periféricas, que 

sobreviveram ao condicionamento e/ou que foram infundidas junto com a medula óssea, nos primeiros 

meses após o TCTH pode ocorrer uma resposta de células T exacerbada contra antígenos próprios e 

não próprios, o que pode ser associado às complicações pós-TCTH. Uma forma de regular a expansão 

de células T (principalmente CD8+ de memória) durante a LIP é pela expressão da molécula PD-1 (Wu 

et al., 2004; Lin et al., 2007).  

O PD-1 é um receptor inibitório envolvido com a manutenção da tolerância periférica, sendo 

que sua expressão em células T e B resulta em um processo chamado de exaustão celular, no qual 

essas células se tornam não responsivas ao estímulo com antígenos (alogênico ou próprios). Tem sido 

descrito que o estímulo permanente de células T, como em infecções virais crônicas, resulta na 

expressão de PD-1 na superfície das células T (principalmente T CD8+) e na manutenção da resposta 

inflamatória, uma vez que essas células se tornaram incapazes de destruir o vírus (Barber et al., 2006). 

Da mesma forma, Lin e colaboradores (2007) mostraram que no TCTH, a expressão de PD-1  em 

células T resultou em exaustão e não resposta ao estímulo antigênico (Lin et al., 2007), sugerindo que 

o eixo PD-1/PD-L1 apresenta grande importância no controle da resposta de células T após o TCTH.  

Interessantemente, observamos que houve redução das células T expressando PD-1 em 1 

mês após o transplante somente nos pacientes que tiveram DECHa. Além disso, comparando o grupo 

com DECHa e sem DECH, as células T (CD4+ e CD8+) PD1+ foram reduzidas no grupo de paciente 
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que tiveram DECHa, sugerindo importante papel de PD-1 durante os primeiros meses pós-TCTH no 

controle dessa doença alo-imune decorrente ao TCTH alogênico. 

Estudos em modelos animais demonstraram que o PD-1 tem papel fundamental no controle da 

DECH, uma vez que o bloqueio dessa molécula foi associado com aumento da aloreatividade e da 

incidência e gravidade da DECH (aguda e crônica) (Blazar et al., 2003; Saha et al., 2013; Fujiwara et 

al., 2014). A ausência da expressão de PD-1 tanto em células T CD4+ como em células T CD8+ foi 

associado a sintomas mais graves da DECH, sugerindo o papel do PD-1 no controle da ativação 

dessas duas subpopulações celulares durante o desenvolvimento da DECH (Blazar et al., 2003). 

Especificamente, foi demonstrado que o eixo PD-1/PD-1L está envolvido com o controle da DECH, 

sobretudo devido a ligação de PD-1L expresso nas APC dos animais que receberam o transplante ao 

PD-1 expresso nas células T CD4+ e CD8+ alogênicas (Saha et al., 2013). Os autores mostraram que 

o bloqueio do eixo PD-1/PD-1L no modelo animal de DECH resultou no aumento da ativação, 

proliferação e infiltração das células T CD4+ e CD8+ alogênicas produtoras de IFN-γ e TNF-α 

sobretudo no trato gastrointestinal (Saha et al., 2013).  

Pacientes com diferentes doenças hematológicas malignas que tiveram a recidiva da doença 

após o transplante vêm sendo tratados com uso do anticorpo monoclonal anti-PD-1. O objetivo desse 

tratamento é bloquear o sinal inibitório da molécula PD-1, o que resulta na ativação e na proliferação 

das células T exaustas e na destruição das células tumorais. Contudo, embora o bloqueio do PD-1 seja 

eficiente no tratamento da recaída após o transplante, ele também foi associado ao desenvolvimento 

de DECH aguda e/ou crônica (Haverkos et al., 2017; Herbaux et al., 2017; Merryman et al., 2017). Além 

disso, Herbaux e colaboradores (2017) observaram que os pacientes que desenvolveram DECH após o 

bloqueio de PD-1 foram aqueles que receberam tratamento nos primeiros meses após o transplante 

(em média 8,5 meses), enquanto os que não desenvolveram DECH começaram o tratamento em 

média 28,5 meses após o transplante, sugerindo que o bloqueio precoce dessa molécula pode estar 

associado ao desenvolvimento da doença. Contudo, a inibição da resposta das células T do doador 

pela via de sinalização de PD-1 não é suficiente para prevenir o desenvolvimento da DECH sendo 

necessária a colaboração entre vários mecanismos e células reguladoras para limitar a resposta 

alogênica após o TCTH (Hossain et al., 2017).   

Da mesma forma, o bloqueio do eixo PD-1/PD-1L no modelo animal de transplante de pele 

resultou na ativação e proliferação das células Th1 alogênicas e na rejeição do enxerto (Sandner et al., 

2005). Foi relatado que um paciente teve rejeição do rim transplantado após o tratamento para 

carcinoma cutâneo utilizando o anticorpo anti-PD-1 (Lipson et al., 2016). Por outro lado, foi 

demonstrado aumento de células T expressando PD-1 em pacientes com episódios de rejeição aguda 

de rim. Interessantemente, maior expressão de PD-1 pré-transplante foi associado com maior risco de 
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rejeição do órgão. Segundo esses autores, maior expressão de PD-1 pré-transplante pode identificar 

pacientes que com histórico de ativação crônica e com células T reguladoras não funcionais, o que 

resultaria no desequilíbrio imunológico pós-transplante e rejeição do órgão (Pike et al., 2016). Em 

nosso trabalho, pacientes que perderam o enxerto tiveram menor número de células TCD8 PD-1+ 12 

meses após o transplante, período médio em que ocorreu a falha da enxertia. 

Em relação a reconstituição de células B, observamos que reconstituição do número de células 

B naive, pré-centro germinativo e centrócitos/centroblastos aconteceu dentro dos 3 primeiros meses 

após o transplante, enquanto reconstituição das células B de memória demorou até 1 ano pós-

transplante. Estudos demonstram que após o transplante ocorre o aumento inicial de células B naive, 

enquanto as células B de memória se reconstituem lentamente, podendo apresentar valores abaixo dos 

basais até 2 anos pós-transplante (Corre et al., 2010). A reconstituição das células B de memória é 

mais lenta pois ocorre após a exposição a antígenos (ambiental ou de vacinas) e requer o auxílio de 

células T CD4 (Mackall et al., 2009). Além disso, o repertório das células B de memória é bastante 

restrito até um ano após o transplante, sugerindo a expansão clonal dessas células (Omazic et al., 

2003).Tem sido demonstrado que células B começam a aumentar a partir de 3 meses após o 

transplante, porém a maioria dessas células tem fenótipo imaturo (transicional) até cerca de 5 meses 

em pacientes com diversas doenças hematológicas tratados com o TCTH (Marie-Cardine et al., 2008).  

Além disso, a alteração da homeostasia de células B pós-transplante também pode estar 

associada à ocorrência de DECH aguda e crônica. Foi observado que em pacientes que tiveram 

DECHa 1 mês e 3 meses após o transplante, o número de precursores de células B na medula óssea 

foi menor em pacientes com DECHa grau II-IV comparado com pacientes com grau 0-I nos respectivos 

períodos. Além disso, pacientes que tiveram DECHc grave 1 ano após o transplante também tiveram 

menor porcentagem de células B precursoras comparado aos pacientes sem DECHc ou com DECHc 

limitada nesse mesmo período. Esses dados sugerem que a DECH e/ou o seu tratamento podem 

afetar a produção de células B pela medula óssea após o transplante (Storek, Wells, et al., 2001). 

Segundo trabalhos publicados, os números de subpopulações de células B periféricas também 

são alterados após TCTH alogênico. Os números de células B totais e naive diminuíram 3 e 6 meses 

após o transplante em pacientes que tiveram DECHa. Em pacientes com DECHc, as células B totais 

diminuíram em 6 e 24 meses, as células B de memória em 12 e 24 meses e células B naive foram 

reduzidas até 12 meses após o transplante (Corre et al., 2010). Além disso, a frequência de células B 

reguladoras e a produção de IL-10 por essas células foi menor nos pacientes que desenvolveram 

DECHc após o transplante (Khoder et al., 2014).  

Em nosso trabalho, observamos redução do número de células B pré-centro germinativo nos 

pacientes que tiveram DECHa comparado aos que não tiveram e, ao contrário dos dados da literatura, 
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observamos o aumento das células B naive 3 meses pós-TCTH nos pacientes com DF com DECHa. 

Entretanto, os números das células B naive ativadas, das células B do centro germinativo e das células 

pós-centro germinativo (de memória) não foram alterados nesses pacientes, indicando que não houve 

alteração no processo de ativação/diferenciação de células B nos pacientes com DF que 

desenvolveram DECHa.  Assim, estudos adicionais devem ser conduzidos para o esclarecimento do 

papel das células B (naive, de memória e reguladoras) na fisiopatologia da DECH.   

No que se refere a reconstituição de células com perfil regulador, embora vários trabalhos 

demonstrem o papel essencial de células T CD4+ reguladoras no estabelecimento da tolerância 

imunológica após o transplante de medula (Matsuoka et al., 2010; Kielsen et al., 2018), os números 

dessas células foram reduzidos até 6 meses após o transplante, assim como a produção de TGF-β, 

nos pacientes com DF tratados com o TCTH. Entretanto, houve aumento do número de células T 

reguladoras expressando GITR, assim como de células T CD8+ reguladoras (CD8+CD28-CD57+ e 

CD8+CD28-FOXP3+) e de células supressoras derivadas da linhagem mielóides, sugerindo importante 

papel dessas células na manutenção do equilíbrio imunológico entre células do doador e do receptor 

em pacientes com DF tratados com o TCTH. Especificamente, diferenças no padrão de reconstituição 

dessas células reguladoras entre pacientes que perderam o enxerto e o que não perderam e entre 

pacientes que tiveram DECH e não tiveram DECH também foram encontradas em nosso trabalho. 

 De fato, observamos aumento das células T CD4+CD25hiGITR+ nos pacientes com DF a 

partir de 6 meses após o transplante. Interessantemente, avaliando os pacientes separadamente, foi 

demonstrado que esse aumento ocorreu sobretudo nos pacientes que não desenvolveram DECH e nos 

pacientes que não perderam o enxerto. O GITR é em receptor preferencialmente expresso em células 

T reguladoras (FOXP3+), porém não restrito a essas células. Células T CD4+ e CD8+ efetoras também 

expressam elevados níveis de GITR após a ativação, enquanto células dendríticas, células B, NK, 

macrófagos, eosinófilos, basófilos e mastócitos expressam baixos níveis dessa proteína (Mchugh et al., 

2002; Shimizu et al., 2002). Um estudo com camundongos que não expressam GITR em suas células 

demonstram que a porcentagem de células T reguladoras foi diminuída, enquanto a de outras 

subpopulações de células T foi normal, sugerindo a importância do GITR no desenvolvimento de 

células T reguladoras (Stephens et al., 2004).  

Contudo, os efeitos da ativação do GITR (através da ligação com seu ligante, GITRL) é 

bastante complexa e depende do microambiente, do tipo celular (célula T CD4+, CD8+ ou T 

reguladora), do nível de ativação das células efetoras e das células T reguladoras e da origem da 

proteína (animal ou humana) (Muriglan et al., 2004; Tuyaerts et al., 2007; Ephrem et al., 2013). Estudos 

in vitro e in vivo demonstram que a ativação de GITR resulta na ativação e expansão das células T 

CD4+ e CD8+ (principalmente CD8+), principalmente por induzir o retardo da morte por apoptose, 
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tornando-as resistentes a supressão por células T reguladoras (Nocentini et al., 1997; Stephens et al., 

2004; Igarashi et al., 2008). Entretanto, a função do eixo GITRL/GITR em células T CD4+CD25+ 

(reguladoras) ainda é contraditória. Alguns estudos in vitro demonstram que a ativação do GITR em 

células T reguladoras aumenta a proliferação, a produção de IL-10 e capacidade supressora dessas 

células (Andersson et al., 2007; Igarashi et al., 2008), enquanto outros estudos in vitro e em modelo 

animal mostram que a interação do GITR com seu ligante inibe a capacidade supressora das células T 

reguladoras (Shimizu et al., 2002). Além do mais, a ligação do GITR ao seu agonista em células T 

reguladoras humanas não inibiu a capacidade supressora dessas células (Tuyaerts et al., 2007).  

No contexto do transplante, o eixo GITRL/GITR também não tem funções completamente 

esclarecidas. A ativação de GITR com seu agonista resultou na inibição da atividade de células T 

reguladoras e na rejeição aguda do enxerto de pele em animais previamente tolerizado (Bushell e 

Wood, 2007), assim como o bloqueio da ligação do GITR ao seu ligante favoreceu a atividade de 

células T reguladoras e a sobrevivência do enxerto no modelo animal de transplante de pele(Kim et al., 

2010). Por outro lado, o bloqueio da ligação de GITR ao GITRL levou a redução do número de células 

T reguladoras e expansão de células T efetoras dentro da córnea, assim como a rejeição do enxerto 

(Hori et al., 2010). Assim, parece que a ativação de GITR resulta em células T reguladoras com 

funções diferentes dependendo do contexto/microambiente. 

O mesmo pode ser visto no contexto da DECH, na qual a ativação do GITR depende do tipo de 

DECH e o principal tipo de células T envolvida com a doença. No modelo animal de DECHc, foi 

demonstrado que injeção do agonista de GITR resultou na destruição de células B, redução de 

anticorpos anti-DNA circulantes, assim como de sua deposição nos rins, redução da nefropatia e 

aumento de sobrevivência (Kim et al., 2006). Muriglan e colaboradores demonstraram que a ativação 

de GITR tem efeitos opostos no controle da resposta alogeneica de células T CD4+ e células T CD8+ 

na DECH. Enquanto no modelo de DECH induzido somente pela transferência adotiva de células T 

CD4+ houve redução da morbidade e mortalidade após o tratamento com agonista de GITR, no modelo 

de DECH induzido pela transferência de células T CD8+ foi visto aumento da morbidade e mortalidade 

(Muriglan et al., 2004). 

De modo geral, tem sido proposto que a ativação de GITR em células T reguladoras causa 

inibição transiente da sua atividade supressora, porém, ao mesmo tempo, causa a proliferação e 

expansão dessas células que, em seguida, aumenta em número e recupera sua função supressora 

(Shevach e Stephens, 2006; Nocentini et al., 2012). Assim, o aumento das células T 

CD4+CD25hiGITR+ nos pacientes com DF após o transplante pode estar relacionado com maior 

atividade dessas células, resultando no controle da resposta a aloantígenos e no equilíbrio entre 

células do doador e do receptor.    
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Em nosso trabalho, também avaliamos dois tipos de células T CD8+ reguladoras, as células T 

CD8+CD28-CD57+ e as células CD8+CD28-FOXP3+. As células T CD8+ de perfil supressor foram 

identificadas em 1970 por Gershon e colaboradores, porém, estudos que caracterizem melhor essas 

células e avaliem seus mecanismos de ação dessas células foram recentemente realizados. Nesse 

sentido, o fenótipo dessas células ainda não está completamente determinado e subpopulações 

distintas com diferentes mecanismos de ação vêm sendo descritas (revisado em Ligocki e Niederkorn, 

2015). 

Em relação a subpopulação que expressa CD57 , embora em alguns trabalhos sejam descritas 

apenas como células CD8+CD57+ e em outros como CD8+CD28-CD57+, trata-se de células 

senescentes e em expansão oligoclonal resultante da estimulação crônica por antígenos, cujo 

mecanismo de supressão se dá por meio da produção de fatores solúveis que inibem a atividade 

citotóxica de células T CD8+ e NK (Autran et al., 1991; Sadat-Sowti et al., 1991; Gorochov et al., 1994; 

Strioga et al., 2011). 

O aumento dessas células também foi descrito em pacientes com diferentes doenças 

hematológicas tratados com o TCTH, assim como pós-transplante de órgãos e em infecções virais 

crônicas recorrentes (Mollet et al., 1998; Klaus et al., 2003; Sohlberg et al., 2013). No contexto do 

transplante de medula alogênico, a expansão de células T CD8+CD57+ após o transplante em 

pacientes com diversos tipos de leucemia foi associada com menor incidência de recaídas e maior taxa 

de infecção por CMV (Dolstra et al., 1995). 

Observamos aumento das células CD8+CD28-CD57+ a partir de 6 meses após o transplante 

quando avaliado todos os pacientes juntos. Quando avaliados separadamente, foi demonstrado que o 

aumento visto após o transplante ocorreu apenas nos pacientes que não perderam o enxerto, os quais 

apresentaram maior número dessas células comparado aos pacientes que perderam o enxerto, 

sugerindo importante papel dessas células no estabelecimento da tolerância imunológica entre enxerto 

e hospedeiro e garantindo a sobrevivência do enxerto nos pacientes com DF transplantados. 

Quando avaliadas nos pacientes que desenvolveram DECH (aguda ou crônica) e não 

desenvolveram, foi demonstrado expansão dessas células CD8+CD28-CD57+ pós-TCTH nos 

pacientes sem DECH e com DECHa, não havendo diferença entre os grupos. Células T CD8+CD57+ 

isoladas de pacientes tratados com TCTH foram capazes de inibir in vitro a atividade citolítica de 

linfócitos alorreativos (de maneira independente de MHC e por meio da produção de um fator solúvel 

glicosilado de baixo peso molecular (Autran et al., 1991). 

Além disso, não observamos aumento dessas células após o transplante nos pacientes que 

desenvolveram DECHc, apesar de ter sido mostrado que pacientes com DECHc apresentaram maior 
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número de células T CD8+CD57+, sugerindo papel importante dessas células na fisiopatologia da 

DECH (Yabe et al., 1990). 

Além das células T CD8+CD28-CD57+, investigamos também as células T CD8+CD28-

FOXP3+. As células T CD8+CD28- reguladoras induzidas por antígenos são um tipo de células T CD8+ 

supressora restritas ao MHC de classe I e capazes de suprimir a atividade e proliferação de células T 

CD4+ antígeno-específicas, sobretudo em reações alogeneicas (Ciubotariu et al., 1998; Chang et al., 

2002; Manavalan et al., 2004; Yu et al., 2011). As células T CD8+CD28- suprimem a atividade das 

células T CD4+ por meio da interação direta com APC que está apresentando o antígeno (tanto para as 

células TCD4+ como para as TCD8+ reguladoras). Foi demonstrado que após o contato com as células 

T CD8+CD28- estimuladas com aloantígenos, as APCs aumentam a expressão dos receptores 

inibitórios ILT3 e ILT4 (transcritos do tipo imunoglobulinas 3 e 4), resultando na diminuição da 

expressão de moléculas coestimulatórias (como o CD80) na superfície da APC, sobretudo pela inibição 

da via de NF-κB após a ativação de ILT3. Assim, essas APC que expressam os receptores ILT3 e ILT4 

se tornam tolerogênicas, sendo fracas indutoras da ativação das células T CD4+, as quais se tornam 

anérgicas, podendo até se diferenciar em células T reguladoras (células T reguladoras 

induzidas)(Chang et al., 2002; Suciu-Foca e Cortesini, 2007; Lerret et al., 2012). Um estudo posterior 

do mesmo grupo demonstrou que somente a célula T CD8+CD28- que foi estimulada com antígenos 

expressa Foxp3 e possui atividade supressora, enquanto a célula T CD8+CD28- não primada não 

expressa Foxp3 e nem propriedade reguladora (Manavalan et al., 2004). Mais uma vez, os autores 

demonstraram que a célula T CD8+ supressora antígeno-específica induziu a expressão de receptores 

inibitórios na superfície de células endoteliais (APC não profissionais), tornando-as tolerogênicas, 

inibindo a aloreatividade e sugerindo importante papel dessas células no estabelecimento do equilíbrio 

imunológico após transplante de órgãos e de medula (Chang et al., 2002; Manavalan et al., 2004). 

Em nosso trabalho, também foi observado aumento das células T CD8+CD28-FOXP3+ após o 

transplante, porém de maneira mais transiente que as células CD8+CD28-CD57+ (entre 1 e 2 anos). 

Mais uma vez observamos o aumento dessas células pós-TCTH somente nos pacientes que não 

perderam o enxerto, embora não tenha havido diferença significativa entre os grupos, o que sugere 

importante papel dessas células reguladoras na manutenção do enxerto dos pacientes com DF. Chang 

e colaboradores (2002) demonstraram que as células T CD8+CD28- isoladas de pacientes que 

receberam transplante de coração e que não tiveram nenhum episódio de rejeição aguda, quando 

cultivados com monócitos isolados de biópsias dos seus respectivos doadores (estímulo alogeneico), 

foram capazes de induzir a expressão de ILT3 e ILT4 nessas células. Já as células T CD8+CD28- 

isoladas de pacientes que receberam transplante de coração e que tiveram pelo menos um episódio de 

rejeição aguda não induziram a expressão de ILT3 ou ILT4 nos monócitos derivados dos doadores. De 
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fato, maior frequência de células CD8+CD28-FOXP3+ foi encontrada na circulação de pacientes que 

fizeram transplante de coração e que não apresentaram rejeição crônica até 3 anos pós-transplante 

(Manavalan et al., 2004). Em modelo animal de transplante de coração, foi observado acúmulo de 

células T CD8+ reguladoras tolerogênicas no aloenxerto e no baço dos animais, o que foi associado 

com a indução da tolerância e sobrevivência do órgão (Li et al., 2010). 

Vale ressaltar também que em modelo animal de alotransplante de pele, foi demonstrado que a 

transferência adotiva de células T CD8+Foxp3+ induzidas in vitro (e do mesmo doador da pele) em 

animais que receberam aloenxerto de pele foi responsável pela maior sobrevivência do enxerto. Além 

disso, os autores demonstraram que essas células migraram preferencialmente para os linfonodos 

drenantes do enxerto, onde essas células suprimiram a proliferação de células T aloespecíficas e 

induziram a diferenciação das células T CD4+ naive em células T reguladoras (Lerret et al., 2012). 

No que se refere à análise dos pacientes com DF que tiveram ou não DECH, observamos a 

expansão das células T CD8+CD28-Foxp3+ pós-transplante somente nos pacientes que não tiveram 

DECH, sugerindo o papel dessas células no controle da DECH em paciente com DF. De fato, alguns 

estudos têm demonstrado o papel das células T CD8+Foxp3+ no controle da resposta inflamatória da 

DECH. Beres e colaboradores (2012) induziram DECH em camundongos a partir do transplante de 

medula isolada de camundongos de linhagens diferentes e, portanto, com incompatibilidade de MHC. 

Nesses animais que tiveram DECH, pode ser observado o aumento de células T CD8+Foxp3+ já nos 

primeiros 5 dias após o transplante, sobretudo no fígado, baço, pulmão e no cólon intestinal, seguido 

da diminuição de dessas células 4 semanas após o transplante. Interessantemente, os autores 

demonstraram que a expansão das células T CD8+Foxp3+ não foi induzida pela linfopenia dos 

primeiros dias pós-transplante, uma vez que não foi visto aumento dessas células nos animais que 

tratados com transplante singênico, mas sim pela alorreatividade (Beres et al., 2012). Além disso, foi 

visto uma correlação positiva entre a incompatiblidade de MHC e indução de células T CD8+Foxp3+. 

Por fim, os autores demonstraram que as células T CD8+Foxp3+ isoladas de camundongos que 

tiveram DECH foram capazes de inibir a resposta alogênica de linfócitos in vitro, assim como 

demonstraram que a ausência dessas células foi relacionada com maior severidade dos sintomas 

clínicos da DECH in vivo. 

Robb e colaboradores (2012) também demonstraram que ocorreu expansão das células T 

CD8+FOXP3+ após TCTH alogênico em modelo animal de DECH e mais uma vez que diferenciação 

foi dependente de aloantígenos, pois essas células não foram vistas no transplante singênico. Também 

foi descrito que essas células T CD8+FOXP3+ foram mais efetivas na supressão da proliferação e 

ativação das células T aloespecíficas in vitro, sendo considerada uma importante subpopulação celular 

no controle do desenvolvimento da DECH in vivo. Os autores demonstraram também que as células 
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dendríticas do receptor e a produção de TGF-β são de grande importância para diferenciação dessas 

células após o transplante (Robb et al., 2012). 

Em outro estudo, o qual utilizou um modelo animal humanizado de DECH, foi demonstrado que 

a transferência adotiva de células T CD8hi reguladoras (FOXP3+ e CTLA-4+) expandidas in vitro foi 

capaz de melhorar os sintomas da DECH por meio da redução da proliferação e ativação de células T 

alorreativas, resultando na menor produção de citocinas inflamatórias por essas células. O mecanismo 

de supressão pelas células T CD8hi reguladoras foi antígeno específico (no caso, aloantígeno) e 

mediado por CTLA-4, uma vez que o bloqueio dessa molécula resultou na perda da capacidade 

supressora das células T CD8hi reguladoras. O tratamento com as células T CD8hi reguladoras não 

afetou o desenvolvimento da resposta imunológica a patógenos e nem a atividade do enxerto contra as 

células neoplásicas. Ao contrário, comparado à célula T CD4+ reguladora, as células T CD8hi 

reguladoras foram mais eficientes no tratamento da neoplasia, pois essas células, além das 

propriedades reguladoras, apresentaram atividade citotóxica direta contra as células tumorais (Zheng et 

al., 2013). 

Em nosso trabalho, avaliamos também a reconstituição de outras células supressoras, tais 

como as MDSC monocíticas e granulocíticas. Nossos resultados demonstraram uma rápida 

reconstituição das MDSC (monocítica e granulocítica) após o TCTH alogênico nos pacientes com DF. 

Guan e colaboradores (2015) mostraram que a reconstituição de células MDSC-M e MDSC-G ocorre 

durante os primeiros 15 dias pós-transplante alogênico, sendo a reconstituição de MDSC-G 

ligeiramente mais lenta que a de MDSC-M durante o primeiro mês (Guan et al., 2015). Não 

observamos essa diferença entre o perfil de reconstituição das duas células, pois começamos a avaliar 

a reconstituição dessas células a partir de 1 mês pós-transplante, quando essas já tinha atingindo 

valores iguais (e até maiores) que o pré-transplante. 

Além da rápida reconstituição pós-transplante, observamos aumento das MDSC-M 1 mês após 

o transplante nos pacientes que não perderam o enxerto, comparado ao período pré-transplante. 

Também vimos que a frequência dessas células foi maior no grupo que teve enxertia comparado ao 

grupo que perdeu o enxerto, sugerindo função importante das MDSC-M no controle da resposta 

imunológica contra o enxerto. Trabalhos com animais e humanos vêm demonstrando grande 

importância das MDSC em humanos no controle da resposta imunológica contra órgãos 

transplantados, como coração, rins e pele (Dugast et al., 2008; Adeegbe et al., 2011; Meng et al., 2014; 

Nakamura et al., 2015). Embora ainda existam poucos trabalhos que avaliaram o papel das MDSC no 

contexto da enxertia de medula óssea, tem sido demonstrado que maior quantidade de MDSC-M no 

enxerto de pacientes com diversas doenças hematológica tratados com o TCTH foi relacionada aos 

melhores resultados clínicos pós-transplante (Yin et al., 2016). A sobrevida de pacientes que 
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receberam enxerto com maior quantidade de MDSC foi de 100%, enquanto que a sobrevida de 

pacientes que receberam menor dose foi de 50%. A incidência cumulativa de recaídas em 2 anos após 

o transplante foi de 6,25% e 29,25% nos pacientes que receberam altas e baixas doses de MDSC, 

respectivamente (Yin et al., 2016). 

Em nosso trabalho, houve expansão das células MDSC-M e MDSC-G 1 mês pós-transplante 

(comparado ao pré-transplante) somente no grupo de pacientes que desenvolveram DECHa, 

corroborando dados da literatura que demonstram expansão de MDSC pós-transplante em pacientes 

com DECHa e o papel fundamental dessas células no controle da doença aloimune. Lv e 

colaboradores (2015), reportaram aumento da frequência das MDSC-M 30 dias após o transplante nos 

pacientes com DECHa comparado aos pacientes que não tiveram DECHa. Interessantemente, foi visto 

que 15 dias após o transplante pacientes que não tiveram DECHa tiveram maior nível de MDSC-M 

comparado aos que tiveram DECHa e que baixa porcentagem de MDSC-M 15 dias após o transplante 

foi associado com alto risco de DECHa. Além disso, pacientes que tiveram DECHa e foram responsivos 

ao tratamento, apresentaram aumento da frequência de MDSC durante o tratamento seguido da 

diminuição dessas células (Lv et al., 2015).  

Outro trabalho reportou que pacientes com diversas doenças hematológicas tratados com o 

transplante alogênico apresentaram aumento da frequência de MDSC-M até 6 meses após o 

transplante, sobretudo os pacientes que tiveram DECH aguda (grau 2-3) (Mougiakakos et al., 2013). O 

aumento dessas células foi diretamente relacionado ao aumento dos níveis séricos de IL-6, G-CSF e 

IL-10 (Mougiakakos et al., 2013), o que não pode ser observado em nosso trabalho, pois os níveis 

plasmáticos dessas citocinas foram muito baixos em nossos pacientes e não puderam ser analisadas e 

nem correlacionados com o desenvolvimento de DECH e/ou expansão de MDSC. Ainda nesse mesmo 

trabalho, foi mostrado que a maioria das MDSC foi originária do doador e que as células T dos 

pacientes transplantados apresentaram menor capacidade de proliferação in vitro e menor expressão 

da cadeia CD3ζ comparada aos indivíduos sadios, as quais foram aumentadas após o bloqueio da 

atividade da IDO das células MDSC-M. 

Recentemente, Yin e colaboradores mostraram que pacientes com maior frequência de MDSC-

M no momento da enxertia apresentaram menor incidência de DECHa assim como os sintomas mais 

brandos da doença. Nesse mesmo trabalho, foi visto que a frequência dessas células foi maior nos 

pacientes que desenvolveram DECHa comparado aos que não desenvolveram após o transplante. 

Nesses pacientes, a porcentagem de MDSC-M diminuiu após o transplante até o momento do 

desenvolvimento da DECHa, quando então houve aumento dessas células, seguida da diminuição 

após o tratamento e cura dos sintomas da DECHa.   Maior concentração de citocinas inflamatórias foi 

detectada nos pacientes com DECH, assim como maiores níveis dessas citocinas foram associados à 
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maior frequência de MDSC-M, sugerindo que a expansão das células MDSC é ditada pelo grau da 

inflamação (Yin et al., 2016). Ademais, foi encontrado, em modelo animal de câncer, que as MDSC-M 

possuem maior potencial supressor que as MDSC-G (Haverkamp et al., 2014). 

Além do padrão de reconstituição das células MDSC afetar o desenvolvimento da DECH, 

estudos vêm demonstrando que a frequência dessas células na medula do doador também pode 

influenciar o desenvolvimento de DECH após o transplante (Vendramin et al., 2014; Lv et al., 2015; Yin 

et al., 2016). Maiores quantidades de MDSC-M no enxerto foi associado com menor risco de 

desenvolvimento de DECH aguda e menor grau de severidade da doença (não foi vista correlação com 

a incidência de DECH crônica) (Vendramin et al., 2014; Yin et al., 2016). 

Foi descrito que o mecanismo pelo qual as MDSC induzem a tolerância imunológica após o 

transplante é dependente do contato com células iNKT e T reguladoras (Hongo et al., 2014; 

Schneidawind et al., 2015). Van Der Merwe e colaboradores (2013) demonstraram que o mecanismo 

de ação iNKT na prevenção da DECH é bastante complexo e dependente da interação dessas células 

com as MDSC. Embora não seja totalmente esclarecido, este trabalho sugere que, durante o regime de 

condicionamento, as células iNKT são induzidas a produzir IL-4, o que é capaz de ativar e expandir as 

MDSC. Uma vez estimuladas, as MSDC induzem a proliferação de células Treg, por meio de um 

mecanismo dependente da interação PD-1/PD-L1 (Van Der Merwe et al., 2013). 

Recentemente, foi mostrado que as células iNKT têm grande importância para o controle da 

DECH após o TCTH em animais e em pacientes com diferentes doenças hematológicas. Em estudos 

com modelos animais, foi observado que tanto as células iNKT dos doadores como as dos receptores 

da medula óssea desempenham papel importante no controle da DECH (Lan et al., 2003; 

Schneidawind et al., 2014). No trabalho de Lan e colaboradores (2003), foi visto que as células iNKT do 

próprio animal que recebeu o TCTH foram responsáveis pelo controle do desenvolvimento da DECH. 

Por outro lado, Schneidawind e colaboradores (2014) mostraram que a transferência adotiva de células 

iNKT enriquecidas a partir do camundongo doador da medula óssea protegeu o animal do 

desenvolvimento da DECH, sobretudo pela inibição da proliferação e ativação de células T, aumento de 

citocinas séricas de padrão Th2 nos animais tratados e expansão de células Treg (Schneidawind et al., 

2014). Recentemente, Schneidawind e colaboradores (2015) mostraram que a transferência adotiva de 

células iNKT de um animal de linhagem diferente da linhagem do doador e do receptor (third-party) 

também foi capaz de proteger o desenvolvimento da DECH por meio dos mesmos mecanismos que as 

células iNKT do doador, indicando que essa função de imunorregulação independe da compatibilidade 

do MHC.  

Além disso, foi demonstrado que os pacientes que reconstituíram maior número de células 

iNKT (provenientes dos doadores) durante os primeiros 15 dias após o transplante apresentaram 
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menor incidência de DECH (Rubio et al., 2012). Contudo, em nosso trabalho, observamos aumento do 

número de iNKT 3 e 36 meses após o transplante nos pacientes com DECHa comparado aos pacientes 

que não desenvolveram DECH. Houve também aumento das células iNKT 3 meses após o TCTH nos 

pacientes que perderam o enxerto comparado aos que não perderam.  

Recentemente, Hongo e colaboradores reportaram que o regime de condicionamento que 

combina irradiação linfóide total e ATG seguido do transplante de células-tronco hematopoéticas foi 

eficiente na indução do equilíbrio imunológico em animais que receberam transplante de coração. 

Nesse trabalho, foi visto que a não rejeição do órgão foi dependente da interação entre células 

dendríticas CD8+ e das células iNKT, pois animais deficientes dessas duas células rejeitaram o órgão 

até 90 dias após o transplante (Hongo et al., 2017). Células dendríticas tolerogênicas (geradas após o 

condicionamento) interagem com células iNKT possivelmente pela ligação dos receptores PD-L2 e 

Rae-1 ao receptores PD-1 e NKG2D expressos nas células iNKT aumentando a produção IL-4 pelas 

iNKT, o que resulta na ativação de células Treg e MDSC  (Hongo et al., 2017). 

Paralelamente à reconstituição das células, também quantificamos biomarcadores da DECH no 

plasma de pacientes com DF tratados com o TCTH. O trabalho de Paczesny e colaboradores (2009) foi 

o primeiro estudo a descrever um painel de 4 biomarcadores prognósticos da DECHa, evidenciando 

forte associação entre IL-2Rα (CD25), TNFR1, IL-8 e HGF e o desenvolvimento da doença. Baseado 

nisso, em nosso trabalho avaliamos os níveis plasmáticos de (CD25), IL-8 e HGF no soro dos 

pacientes com DF antes e após o transplante, contudo os níveis de IL-8 foram muito baixos e não 

puderam ser avaliados. O IL-2Rα é um receptor essencial para ativação de células T (Liao et al., 2013) 

e foi descrito como o melhor biomarcador da DECH (Paczesny et al., 2009). O HGF é uma proteína 

envolvida com o reparo tecidual, atuando em células epiteliais, endoteliais e hematopoéticas (Kmiecik 

et al., 1992; Kawaida et al., 1994; Ohmichi et al., 1996) e acredita-se que ela seja liberada pelo órgãos 

lesionados na DECH, principalmente pelo fígado (Okamoto et al., 2001; Paczesny et al., 2009).  

Após o transplante, houve aumento dos níveis de CD25 até 24 meses e diminuição de HGF 1-2 

anos. Porém, quando esses marcadores foram avaliados separadamente nos pacientes com DECHa e 

sem DECH, observamos que o aumento de CD25 foi prolongado pós-transplante nos pacientes com 

DECHa (até 6 meses no grupo ausência DECH e até 2 anos no grupo DECHa) e que aumento de HGF 

após o transplante (1 mês) ocorreu somente nos pacientes com DECHa. Ademais, os níveis de CD25 

foram maiores 6 meses pós-transplante nos pacientes com DECHa comparado aos sem DECH, 

corroborando dados da literatura que demonstram aumento da concentração dessas moléculas em 

pacientes com DECH.  Interessantemente, os níveis de HGF foi maior nos pacientes pré-transplante 

comparado aos indivíduos sadios, provavelmente devido ao processo de inflamação crônica 

característico da DF, o qual resulta em dano tecidual de diversos tecidos.   
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Também avaliamos os níveis plasmáticos de outros fatores e citocinas associados ao 

desenvolvimento da DECHa, como o ST2, Reg3-α, IL-22, BAFF, April, IL-15 e IL-21.  

O ST2 (receptor de IL-33) foi descrito como importante marcador de severidade da DECH, 

estando associado à resistência ao tratamento assim como com maior mortalidade (Vander Lugt et al., 

2013). Posteriormente, em um estudo com animais, foi demonstrado que o ST2 solúvel além de ser um 

indicador de dano tecidual causado pelo condicionamento, também funciona como um ligante de IL-33, 

impedindo que essa citocina se ligue ao ST2 expresso na superfície das células T (sobretudo Th1) que 

estão envolvidas com a destruição tecidual que ocorre na DECH. Nesse estudo, foi descrito que após o 

condicionamento há grande produção de IL-33 no intestino e essa citocina se liga ao seu receptor 

(ST2) presente nas células T e induzem a produção de TNF-α por essas células, resultando no 

agravamento dos sintomas da DECH (Reichenbach et al., 2015).  

Os níveis de ST2 aumentaram pós-transplante nos pacientes com DF que tiveram DECHa, 

enquanto que diminuíram nos pacientes sem DECH, embora não tenha sido observado diferença na 

concentração de ST2 entre os grupos, provavelmente devido ao fato de os pacientes do nosso estudo 

não terem desenvolvido os sintomas mais graves da DECH. Também é importante ressaltar que a 

dosagem dessas proteínas foi feita a partir de 1 mês após o transplante e um estudo indica que os 

elevados níveis de ST2 associados à elevada taxa de mortalidade foram detectados no plasma dos 

pacientes 14 dias após TCTH (Vander Lugt et al., 2013).  

Outra molécula, a Reg3-α, é uma lectina antimicrobiana secretada pelas células de Paneth, foi 

apontada como um importante marcador de DECHa do trato gastrointestinal. Maiores níveis de Reg3-α 

no diagnóstico da doença foi associado a maior severidade e maior resistência ao tratamento da DECH 

(Ferrara et al., 2011). Em nosso trabalho, a concentração de Reg3-α aumentou após o transplante nos 

pacientes com DECHa e sem DECH, não havendo diferença entre os grupos provavelmente pelo fato 

de poucos pacientes com DF terem desenvolvido DECHa no trato gastrointestinal, uma vez que a 

maioria teve DECHa de pele. 

A IL-22 é uma citocina de função pleiotrópica, ou seja, pode ter efeitos anti-inflamatórios ou 

pró-inflamatórios dependendo do microambiente. De modo geral, a IL-22 é uma citocina essencial para 

manutenção da integridade da barreira epitelial (pele e intestino), assim como para a regeneração 

tecidual após diferentes tipos de lesão, porém também pode apresentar característica patogênica, 

intensificando a resposta inflamatória como na psoríase e artrite reumatoide (Lamarthee et al., 2016). 

Alguns trabalhos com animais e humanos demonstraram um aumento de células T que expressam IL-

22 na DECH (Bruggen et al., 2014; Zhao et al., 2014; Tumino et al., 2015), assim como o agravamento 

da doença em animais tratados com IL-22 durante o TCTH (Zhao et al., 2014). Entretanto, o tratamento 

com IL-22 após 7 dias do transplante resultou em aumento da regeneração do tecido intestinal, 
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redução da lesão tecidual e redução da taxa de mortalidade dos animais com DECH. Em nosso 

trabalho, os pacientes com DECHa apresentaram aumento tardio de IL-22 (2 anos após o transplante) 

comparado ao pré e ao grupo ausência DECH, o que pode estar associado ao processo de 

regeneração tecidual após o tratamento e cura da DECH.  

O BAFF é uma proteína associada principalmente a DECHc por induzir a expansão de células 

B, assim como a produção de anticorpos por essas células (revisado em Sarantopoulos et al., 2015). A 

avaliação de pacientes tratados com TCTH demonstrou que houve aumento de BAFF após o TCTH em 

pacientes que desenvolveram e não desenvolveram DECHc, porém a concentração de BAFF foi 

gradualmente diminuindo conforme o número de células B foi aumentando em pacientes que não 

tiveram DECHc. Entretanto, nos pacientes que desenvolveram DECHc elevados níveis de BAFF foram 

persistentes e associados ao retardo da reconstituição de células B, sobretudo de células B naive 

(Sarantopoulos et al., 2007; Jacobson et al., 2014). Em nosso trabalho, os níveis de BAFF aumentaram 

após o transplante nos pacientes que não desenvolveram DECH e nos que tiveram DECHa e DECHc 

(apenas aos 3 meses). Contudo, não observamos aumento persistente de BAFF após o transplante 

nos pacientes que tiveram DECHc, assim como não observamos diferenças nos níveis dessa proteína 

quando comparado os grupos. 

Além do BAFF, o April é outro fator envolvido com o desenvolvimento de células B e também 

descrito em pacientes com DECHc. Elevados níveis de April foram descritos em pacientes com DECHc 

comparado à indivíduos sadios, sobretudo naqueles com a forma ativa da doença. Nos pacientes com 

DECHc, os níveis séricos de April foram correlacionados com a frequência de plasmablastos, produção 

de anticorpo e severidade da doença (Chasset et al., 2016). Em nosso trabalho, a concentração de 

April foi maior 1 mês pós-TCTH nos pacientes com DECHa comparado com os pacientes sem DECH, 

sendo que os níveis de April diminuíram nos pacientes sem DECH após o transplante.   

Thiant e colaboradores (2011) reportaram aumento de IL-15 e IL-7 cerca de 30 dias após o 

transplante em pacientes que desenvolveram DECHa. Em camundongos, a expressão e produção de 

IL-15 pelas células da medula óssea do doador resultou na expansão de células T CD8 de memória 

efetora e sintomas mais graves da DECH. Entretanto, contraditoriamente, 7 dias após o transplante, 

pacientes com baixas concentrações de IL-15 tiveram mais chances de desenvolver DECHc. Em nosso 

trabalho, a concentração de IL-15 aumentou pós-TCTH nos pacientes com DECHa. Além disso, 1 mês 

pós-transplante, os níveis de IL-15 maiores nos pacientes com DECHa comparado aos que não 

desenvolveram DECH. 

É importante ressaltar que muitos marcadores avaliados em nossos pacientes não puderam 

ser detectados, o que impediu a correlação entre os resultados da expressão gênica e as citocinas 

inflamatórias presentes no plasma, assim como a correlação entre as diferentes subpopulações 
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celulares descritas e a produção de citocinas. Além disso, o número de pacientes com DECHc foi muito 

reduzido em nosso trabalho, com alguns períodos pós-transplante apresentando N menor que 3, 

impossibilitando a análise estatística da reconstituição imunológica e hematológica. Ademais, estudos 

adicionais confirmando a função das células reguladoras identificadas nesse trabalho como possíveis 

mediadoras da tolerância imunológica são de grande importância para o maior esclarecimento dos 

mecanismos envolvidos na manutenção do enxerto e no controle do desenvolvimento da DECH. 

Por fim, nossos dados constituem um trabalho inédito e pioneiro na área de transplantes e 

terapia celular, no qual as análises laboratoriais permitiram a identificação de diferentes perfis de 

reconstituição imunológico, bem como de alguns biomarcadores de resposta terapêutica, o que poderá 

resultar, futuramente, no aprimoramento de terapias para o melhor tratamento dos pacientes com 

doenças falciformes.  
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7 Resumo dos resultados obtidos 

1. O TCTH alogênico seguido do regime de condicionamento mieloablativo foi eficaz no tratamento 

dos pacientes com DF, mesmo nos pacientes mais velhos. 

2. O TCTH alogênico foi capaz de modular e diminuir a resposta inflamatória crônica, característica 

dos pacientes com DF. 

3. Após o TCTH alogênico, houve redução da expressão de moléculas de adesão nas células 

vermelhas (hemácias e reticulócitos), da frequência de reticulócitos e da porcentagem de 

hemoblobina S. 

4. Foi observada redução de níveis plasmáticos de VCAM-1, IL-18, MIP-1α e MIP-1β após o TCTH 

alogênico nos pacientes com DF. 

5. A maioria dos pacientes com DF apresentou quimerismo misto de células nucleadas após o 

transplante e se mantiveram como quimeras mistas até 5 anos após o transplante. 

6.  Após o TCTH alogênico, os pacientes com DF não desenvolveram a forma mais severa da DECH 

(aguda ou crônica). Os pacientes que desenvolveram DECH tiveram a forma leve da doença sendo 

todos facilmente tratados. 

7. Pacientes com DF apresentaram padrão de reconstituição imunológica comum ao descrito na 

literatura de pacientes com diversas doenças hematológicas tratados com o TCTH alogênico. 

8. Pacientes com DF que perderam o enxerto após o transplante apresentaram menor número de 

células T CD8+PD-1+ exaustas 12 meses após o transplante, comparado aos pacientes que não 

perderam o enxerto. 

9. Pacientes com DF que perderam o enxerto após o transplante apresentaram menor número de 

células T CD8+CD28-CD57+ reguladoras 24 meses após o transplante comparado aos pacientes 

que não perderam o enxerto. 

10. Pacientes com DF que perderam o enxerto após o transplante apresentaram maior frequência de 

MDSC-M 1 mês após o TCTH, comparado aos pacientes que não perderam o enxerto. 

11. Pacientes com DF que perderam o enxerto após o transplante apresentaram maior número de 

células iNKT 3 meses após o transplante, comparado aos pacientes que não perderam o enxerto; 

12. Foi observado aumento de células T reguladoras (células T CD4+CD25hiGITR+, T CD8+CD28-

CD57+ e T CD8+CD28-FOXP3+) após o transplante em pacientes que não perderam o enxerto, 

comparado ao período pré-transplante. 

13.  Pacientes com DF que desenvolveram DECHa apresentaram menor número de células T 

CD4+PD-1+ e CD8+PD-1+ exaustas 1 mês após o TCTH, comparado aos pacientes que não 

tiveram DECH. 
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14. Pacientes com DF que desenvolveram DECHa apresentaram aumento de células iNKT 3 meses 

após o transplante, comparado aos pacientes que não tiveram DECH. 

15. Pacientes com DECHa tiveram expansão de MDSC-M e MDSC-G 1 mês após o transplante, 

comparado ao período pré-transplante. 

16. Houve aumento de células T de perfil regulador (células T CD4+CD25hiGITR+ e T CD8+CD28-

FOXP3+) após o TCTH nos pacientes que não desenvolveram DECH, comparado ao pré-

transplante. 

17. Biomarcadores da DECH, como IL-15, IL-22, April, HGF e ST2 foram aumentados no plasma dos 

pacientes com DECHa após o transplante comparado ao pré-transplante. 

18. O nível de CD25 (IL2Rα) plasmático aumentou após o transplante nos pacientes com DECHa e 

sem DECH, porém apresentou concentração mais elevada nos pacientes com DECHa. 

19. Pacientes com DF que responderam ao TCTH, com melhora clínica, redução da inflamação crônica 

sem desenvolvimento de DECH e sem falha da enxertia, apresentaram expansão de células T 

reguladoras (células T CD4+CD25hiGITR+, T CD8+CD28-CD57+ e T CD8+CD28-FOXP3+) e de 

células T exaustas durante a reconstituição imunológica, sugerindo uma função importante dessas 

células no estabelecimento da tolerância imunológica duradoura após o TCTH alogênico nesses 

pacientes. 
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8 Conclusão 

O TCTH alogênico é uma abordagem terapêutica eficaz para pacientes com DF. Mesmo nos 

pacientes que não apresentaram quimerismo total, o transplante levou à redução da resposta 

inflamatória crônica, da expressão de moléculas de adesão nas células vermelhas, da frequência de 

reticulócitos e da hemoglobina S. Pacientes com DF que responderam ao TCTH, com melhora clínica, 

redução da inflamação crônica, sem desenvolvimento de DECH e sem falha da enxertia, apresentaram 

expansão de células T de perfil regulador e de células T exaustas durante a reconstituição imunológica, 

sugerindo uma função importante dessas células no estabelecimento da tolerância imunológica 

duradoura após o TCTH alogênico nesses pacientes. 
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Apêndices 

APÊNDICE A - Delineamento experimental 

 

40 pacientes com DF tratados com 

condicionamento mieloablativo* seguido do 

TCTH alogênico

Análise 
Clínica

Sintomas 
da DF Enxertia

Perda do 
enxerto e 
enxertia

DECH

Ausência 
DECH, 

DECHa e 
DECHc

Análise 
Laboratorial

Quimerismo
Celular

Expressão 
Gênica

Biomarcadores
da DF e DECH

Imunofenotipagem e 
caracterização 

células vermelhas

DNA, RNA Soro, plasma

Sangue periférico: pré-Tx

1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 e 60 meses Pré e pós-transplante

Irmão HLA compatível

Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da FMRP-USP: 3551/2002 
e 2479/2015

* Exceto 2 pacientes 
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APÊNDICE B - Exemplo dos diferentes STR utilizados na análise de quimerismo celular 

 
Estão representados os 24 STR de um paciente no período pré-transplante. Para a amplificação dos STR foi utilizado o kit comercial PowerPlex Fusion. 
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APÊNDICE C – Populações de células do sistema imunológico avaliadas por citometria 

Células CD3+ CD4+CD25hiFoxP3+ CD19+ 

Células CD3+CD4+ CD4+CD25hiGITR+ CD19+PD-1+ 

Células CD3+CD8+ CD4+CD25hiFOXP3+CD69+ CD19+IgD+CD38- 

CD3+CD4+CD45RA+CD31+ CD4+CD25hiFOXP3+CD39+ CD19+IgD+CD38+ 

CD4+[CD8+]CD27+CD45RO- CD4+CD25hiFOXP3+CD73+ CD19+IgD+CD38hi 

CD4+[CD8+]CD27+CD45RO+ CD8+CD28-CD57+ CD19+IgD-CD38hi 

CD4+[CD8+]CD27-CD45RO+ CD8+CD28-FoxP3+ CD19+IgD-CD38+ 

CD4+[CD8+]CD27-CD45RO CD3-CD16+CD56+ CD14-HLA-DR-CD11b+CD33+ 

CD4+[CD8+]PD-1+ CD3+CD19- Vα24-Jα18 TCR+ CD14+HLA-DR-CD11b+ 
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APÊNDICE D - Estratégia de gate para análise de reticulócitos  

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de 
hemácias, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC). A marcação de 
fluorescência 1 (FL1, Thiazole) nessa gate foi representada por um histograma de FL1. Em (A) temos 
representado a marcação inespecífica do isotipo controle e em (B) um exemplo de marcação dos reticulócitos.  
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APÊNDICE E - Estratégia de gate para análise da expressão de moléculas de adesão em células vermelhas 

 
Durante a aquisição das células a partir solução de hemácias, foi desenhada uma gate na população de hemácias, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus FL2 e de FL1 versus FL3 foi representada por dot plots estabelecidos a partir da marcação inespecífica do isotipo 
controle (A). Em seguida, temos representado a marcação de CD47 e Thiazole (FL1 versus FL2) (B), de CD36 e Thiazole (FL1 versus FL2) e de CD49d e Thiazole (FL1 
versus FL3) (C) a partir da gate de hemácias. 
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APÊNDICE F - Estratégia de gate para análise de células T, células T CD4 e T CD8 e expressão de PD-1 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de 
linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC). A marcação de 
FL2 foi representada por um histograma e a marcação de FL1 versus FL3 e de FL1 versus FL4 foi representada 
por dot plots, todos estabelecidos a partir da marcação inespecífica do isotipo controle (A). Em seguida, a partir 
da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T foi estabelecida por uma gate em FL1 (CD3) (B). Também a 
partir da gate de linfócitos, a subpopulação de células TCD4 e de células TCD8 foram analisadas por dot plots 
de FL1 versus FL3 e de FL1 versus FL4, respectivamente.  As células T duplo positivas (CD3+CD4+ e 
CD3+CD8+) foram selecionadas e a marcação de FL2 (PD1-PE) avaliada dentro dessas gates por histograma 
de FL2 (C). 
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APÊNDICE G - Estratégia de gate para análise de células B e expressão de PD-1 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL2 foi representada por um histograma de FL2 estabelecido a partir da marcação inespecífica do isotipo controle (A). Em seguida, a 
partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos B foi estabelecida por uma gate em FL1 (CD19), a partir da qual a marcação de FL2 (PD1-PE) foi avaliada por 
histograma de FL2 (C). 
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 APÊNDICE H - Estratégia de gate de células T recém-emigrantes do timo 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus FL2 e FL3 versus FL4 foi representada por dot plots estabelecidos a partir da marcação inespecífica do isotipo controle 
(A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T CD4 foi avaliada por dot plot de FL3 versus FL4. A subpopulação duplo positiva foi estabelecida 
(CD3+CD4+) e a marcação de FL1 versus FL2 foi avaliada dentro dessa gate (B). As células recém-emigrantes do timo foram definidas como CD3+CD4+CD31+CD45RA+. 
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 APÊNDICE I - Estratégia de gate para análise de subpopulações de células T CD4 e T CD8 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus FL2 foi representada por dot plot estabelecido a partir da marcação inespecífica do isotipo controle (A). Em seguida, a 
partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T CD4 foi estabelecida por uma gate em FL3 (CD4), a partir da qual a marcação de FL1 versus FL2 (CD45RO versus 
CD27) foi avaliada por dot plot. Ainda da mesma gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T CD8 foi estabelecida por uma gate em FL4 (CD8), a partir da qual a 
marcação de FL1 versus FL2 (CD45ROxCD27) foi avaliada por dot plot (B). No número 1 temos a população de linfócitos T de memória efetora (CD4+[CD8+]CD27-
CD45RO+), no número 2 os linfócitos T de memória central (CD4+[CD8+]CD27+CD45RO+), no número 3 os linfócitos T naive (CD4+[CD8+]CD27+CD45RO-) e no número 4 
os linfócitos T efetores diferenciados (CD4+[CD8+]CD27-CD45RO-) (B). 
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APÊNDICE J - Estratégia de gate para análise de subpopulações de células B 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL2 versus FL4 foi representada por um dot plot estabelecido a partir da marcação inespecífica do isotipo controle (A). Em seguida, 
a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos B foi estabelecida por uma gate em FL1 (CD19), a partir da qual a marcação de FL2 versus FL4 (IgD versus CD38) 
foi avaliada por dot plot (B). No número 1 temos os linfócitos naive (CD19+IgD+CD38-), no número 2 s linfócitos B naive ativados (CD19+IgD+CD38+), no número 3 os linfócitos 
B pré-centro germinativo (CD19+IgD+CD38hi), no número 4 os linfócitos B centroblastos/centrócitos (CD19+IgD-CD38hi), no número 5 os linfócitos B de memória recente 
(CD19+IgD-CD38+) e no número 6 os linfócitos B de memória tardia (CD19+IgD-CD38-).  
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APÊNDICE K - Estratégia de gate para análise de células T CD4 reguladoras expressando GITR 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus FL4 foi representada por um dot plot e de FL2 por um histograma estabelecidos a partir da marcação inespecífica do 
isotipo controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T CD4CD25 foram avaliados por dot plot de FL1 versus FL4. A subpopulação 
CD4+CD25hi foi estabelecida, a partir da qual a marcação de FL2 (GITR-PE) foi avaliada por histograma de FL2 (B). 
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APÊNDICE L - Estratégia de gate para análise de células T CD4 e CD8 reguladoras expressando FOXP3 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL2 foi representada por um histograma de FL2 e a marcação de FL1 versus FL3 e FL1 versus FL4 foi representada por dot plots, 
todos estabelecidos a partir da marcação inespecífica do isotipo controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos CD4CD25hi foi analisada 
por dot plot de FL1 versus FL4. As células CD4+CD25hi foram selecionadas e a marcação de FL2 (FOXP3-PE) avaliada dentro dessa gate por histograma de FL2 (B). 
Também a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos CD8CD28 foi analisada por dot plot de FL1 versus FL3. As células CD8+CD28- foram selecionadas e a 
marcação de FL2 (FOXP3-PE) avaliada dentro dessa gate por histograma de FL2 (C). 
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 APÊNDICE M - Estratégia de gate para análise de células T CD4 reguladoras expressando CD39 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus FL3 e a marcação de FL2 versus FL4 foi representada por dot plots estabelecidos a partir da marcação inespecífica do 
isotipo controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos CD4CD25hi foi analisada por dot plot de FL1 versus FL3. As células CD4+CD25hi 
foram selecionadas e a marcação de FL2 versus FL4 (FOXP3 versus CD39) avaliada dentro dessa gate por dot plot (B). A população de células T reguladoras foi definida 
como CD4+CD25hiFOXP3+CD39+. 
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Apêndice N - Estratégia de gate para análise de células T CD4 reguladoras expressando CD69 ou CD73 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus FL4 e a marcação de FL2 versus FL3 foi representada por dot plots estabelecidos a partir da marcação inespecífica do 
isotipo controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos CD4CD25hi foi analisada por dot plot de FL1 versus FL4. As células CD4+CD25hi 
foram selecionadas e a marcação de FL2 versus FL3 (FOXP3 versus CD69 ou FOXP3 versus CD73) avaliada dentro dessa gate por dot plot (B). A população de células T 
reguladoras foi definida como CD4+CD25hiFOXP3+CD69+ ou como CD4+CD25hiFOXP3+CD73+.
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APÊNDICE O - Estratégia de gate para análise de células T CD8 reguladoras expressando CD57 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL2 versus FL3 foi representada por um dot plot e de FL1 por um histograma estabelecidos a partir da marcação inespecífica do 
isotipo controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T CD8CD28 foram avaliados por dot plot de FL2 versus FL3. A subpopulação 
CD8+CD28- foi estabelecida, a partir da qual a marcação de FL1 (CD57-FITC) foi avaliada por histograma de FL2 dentro dessa gate (B). 
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APÊNDICE P - Estratégia de gate para análise de células supressoras derivadas da linhagem mieloide 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população mieloide, 
estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC). A marcação de FL1 versus 
FL2 e de FL3 versus FL4 foi representada por dot plot estabelecidos a partir da marcação inespecífica do isotipo 
controle (A). Da população total, a marcação de FL2 versus FL3 foi representada por dot plot estabelecido a 
partir da marcação inespecífica do isotipo controle (B). Em seguida, a partir da gate de células mieloides, a 
marcação de FL3 versus FL4 (HLA-DR versus CD14) foi avaliada por dot plot A população de células CD14-
HLA-DR- foi estabelecida e a partir dela foi avaliada a marcação de FL1 versus FL2 (CD33 versus CD11b) (C). 
Da população total, a subpopulação monocítica foi estabelecida por uma gate em FL4 (CD14), a partir da qual a 
marcação de FL2 versus FL3 foi avaliada por dot plot (HLA-DR versus CD11b) (C). As MDSC-G foram definidas 
como CD14-HLA-DR-CD11b+CD33 e as MDSC-M como CD14+HLA-DR-CD11b+.   
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APÊNDICE Q - Estratégia de gate para análise de células NK 

 
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de 
linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC). A marcação de 
FL1 versus FL2 foi representada por um dot plot estabelecido a partir da marcação inespecífica do isotipo 
controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de células NK foi avaliada por dot plot de 
FL1 versus FL3 (CD3 versus CD16,56) (B). As células NK foram definidas como CD3-CD16+CD56+. 
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APÊNDICE R - Estratégia de gate para análise de células iNKT 

  
Durante a aquisição das células a partir do sangue periférico, foi desenhada uma gate na população de linfócitos, estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) 
por granularidade (SSC). A marcação de FL2 versus FL3 foi representada por um dot plot e de FL1 por um histograma estabelecido a partir da marcação inespecífica do 
isotipo controle (A). Em seguida, a partir da gate de linfócitos, a subpopulação de linfócitos T CD19CD3 foram avaliados por dot plot de FL2 versus FL3. A subpopulação 
CD19-CD3+ foi estabelecida, a partir da qual a marcação de FL1 (TCR Vα24/Jα18 -FITC) foi avaliada por histograma de FL1 dentro dessa gate (B). 
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APÊNDICE S - Concentração (pg/mL) de citocinas no plasma de indivíduos sadios e de pacientes com DF 
tratados com o TCTH 

  
Controle Pre-Tx 1mo 3mo 6mo 12mo 24mo 36mo 48mo 60mo 

IL-1b 
Média 0 0 0 0 0 0,18 0,1815 0 0 0 

DP 0 0 0 0 0 0,7637 0,453 0 , 0 

IL-2 
Média 0 0 0 0 0 1,272 0,6538 0 0 0 

DP 0 0 0 0 0 3,711 2,357 0 , 0 

IL-4 
Média 0 0,033 0,178 0,142 0 0,787 0,518 0 0 0,28 

DP 0 0,142 0,71 0,601 0 2,543 1,082 0 , 0,485 

IL-5 
Média 0 0 0 0 1,109 15,044 1,962 0 0 0 

DP 0 0 0 0 4,296 45,902 7,072 0 , 0 

IL-6 
Média 0 0 0,2994 0 0 0,6578 0,2577 0 0 0 

DP 0 0 1,198 0 0 2,108 0,9291 0 , 0 

IL-7 
Média 0 4,763 12,718 7,598 19,223 46,328 6,342 5,562 0 4,543 

DP 0 12,25 29,969 16,763 59,724 193,612 10,715 9,997 , 7,869 

IL-8 
Média 0 7,396 27,551 7,996 4,349 11,059 6,722 3,753 0 7,777 

DP 0 8,69 60,455 10,472 5,374 27,779 6,755 4,367 , 2,25 

IL-10 
Média 0 0,5284 1,21 0,4739 18,07 2,569 1,552 0 0 0 

DP 0 2,303 3,445 2,011 70 9,295 3,903 0 , 0 

IL-12 
Média 0 0 0 0,384 11,721 14,871 0,921 0 0 0 

DP 0 0 0 1,631 41,914 53,441 3,32 0 , 0 

IL-13 
Média 0 0 0,18 0,16 25,455 0,726 1,26 0 0 0 

DP 0 0 0,72 0,679 98,586 1,804 2,767 0 , 0 

IL-17 
Média 0 0 0,7913 0,7033 0 2,903 1,074 0 0 0 

DP 0 0 3,165 2,984 0 8,912 3,872 0 , 0 

IL-33 
Média 10,124 13,627 12,677 12,291 14,337 10,691 10,312 11,11 0 11,73 

DP 7,211 7,276 6,18 7,251 6,036 6,143 9,375 6,411 , 12,079 

Endotelina-1 
Média 0 0,5732 0,5494 0 0 0 0 0 0 0 

DP 0 2,498 2,198 0 0 0 0 0 0 0 

G-CSF 
Média 0 19,701 103,116 2,041 43,399 0 3883,638 0 0 0 

DP 0 42,898 412,465 8,657 168,085 0 14002,658 0 , 0 

GM-CSF 
Média 0 0 0 0 0 1,794 0,588 0 0 0 

DP 0 0 0 0 0 4,544 1,593 0 , 0 

IFNy 
Média 0 0 0,511 0,263 0,344 4,854 1,166 0 0 1,58 

DP 0 0 2,045 1,117 1,332 14,221 3,074 0 , 2,737 
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Anexos 

 

ANEXO A – Aprovação do estudo no comitê de ética  
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pacientes com DF 

 

“Transplante de Medula Óssea em anemia falciforme: impacto do procedimento sobre marcadores da 

doença e qualidade de vida”. 

 

Pesquisadores responsáveis: 

Júlia Teixeira Cottas de Azevedo/ Ana Carolina Freitas Silveira Sobral Paixão / Dra. Kelen Cristina 

Ribeirão Malmegrim de Farias/ Dra. Belinda Pinto Simões 

 
Prezado voluntário, 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de 
uma linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo corpo clínico do Hospital das Clínicas da 
FMRP-USP-RP em conjunto com os pesquisadores do Centro de Terapia Celular - Centro Regional de 
Hemoterapia do HC-FMRP-USP, com o objetivo de conhecer melhor os mecanismos imunológicos, 
hematológicos e inflamatórios envolvidos na resposta terapêutica de pacientes com anemia falciforme 
tratados o transplante de células-tronco hematopoéticas. A sua participação é voluntária. Para 
participar, é necessário ler atentamente este documento e ouvir nossas explicações em caso de 
dúvidas. Se estiver interessado em participar, solicitaremos que assine este documento. 
 
Porque esta pesquisa está sendo feita? 

A anemia falciforme (AF) é uma doença inflamatória crônica relativamente frequente na 
população brasileira. Atualmente, ela é tratada pelo uso de hidroxiureia e por transfusões sanguíneas, 
contudo essas formas de tratamento possuem limitações e nem todos pacientes com AF respondem a 
elas. A única opção curativa para esses pacientes é o transplante de células-tronco hematopoéticas 
alogênico (TCTH), entretanto o estudo de pacientes com AF transplantados é muito pequeno e os 
mecanismos de reconstituição imuno-hematológica após o transplante não são completamente 
entendidos. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar a resposta terapêutica de pacientes com 
anemia falciforme tratados com transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas, por meio da 
avaliação de marcadores inflamatórios, imunológicos e hematológicos, além de avaliar os mecanismos 
de reconstituição imuno-hematológica após o transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas.  
 
Como será feita esta pesquisa? 

Como você tem indicação para transplante de medula óssea pela sua doença você será avaliado 
clinicamente com exames de sangue e radiografias para avaliarmos a sua situação clínica. Após ter 
concordado em participar do estudo e ter assinado este termo de consentimento você receberá os 
questionários de qualidade de vida a serem preenchidos. Estes questionários você deverá preencher 
novamente após o transplante de medula óssea (dia 60,1 ano e depois de suspender a ciclosporina 
que pode demorar de 18 a 24 meses).  

A coleta de sangue periférico será feita por punção de veia do braço, após assepsia do local, 
pela equipe de enfermagem do Hemocentro de Ribeirão Preto. A partir do sangue coletado, serão 
feitas análises a fresco (sangue total), serão isolados o soro e plasma e serão extraídos o DNA e RNA 
para as análises posteriores.  
 

O que será feito com as células remanescentes a este estudo? 
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As células remanescentes a esta pesquisa serão conservadas no biorepositório de 
AMOSTRAS DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA DA FMRP-USP2 para análises futuras, com finalidade 
científica, como você já concordou.  

 
Como você vai participar da pesquisa, quais são os riscos que podem ocorrer? 

A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 89 mL de sangue. Esta quantidade de 
sangue retirada não será prejudicial à saúde. A coleta de sangue será realizada no braço, com seringas 
e agulhas descartáveis por um profissional capacitado, podendo levar a um leve desconforto 
passageiro. Além do desconforto da picada da agulha no momento da coleta de sangue, outros riscos 
que podem ocorrer são: formação de hematomas no local da punção venosa, dor e mais raramente, 
infecção no local da punção. 

 
O que acontece se eu não aceitar em participar? 

Caso não queira participar, o seu seguimento no ambulatório continuará o mesmo, sem 
prejuízo nenhum para o seu atendimento e tratamento. 

 
Haverá alguma despesa ou benefício com este estudo? 

Tendo em vista que as coletas todas serão realizadas nos retornos de rotina não haverá viagens 
ou despesas adicionais exclusivamente para o projeto. Assim não haverá nenhuma despesa e nenhum 
ganho em dinheiro. O único benefício será o de auxiliar-nos a tentar melhorar no futuro o tratamento de 
pessoas com anemia falciforme. Afirmamos que os dados obtidos serão guardados de maneira sigilosa 
e que os nomes dos participantes não serão divulgados em nenhum momento. 

Garantimos o direito de receber respostas e esclarecimentos de quaisquer dúvidas a respeito 
dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa, bem como a 
liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer momento, sem 
que isso traga prejuízo à continuidade do seu atendimento ou tratamento. 

Caso você se sinta prejudicado por esta pesquisa terá direito a indenização conforme as leis 
vigentes no pais.  

Você receberá uma via deste documento e terá caso deseje ao final da pesquisa acesso aos 
resultados obtidos com a pesquisa. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre esta 
pesquisa. Neste caso, favor entrar em contato pelo telefone 3602-2609. Você poderá também contatar 
o comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
no telefone 016 36022228 para dúvidas éticas. 
 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento  

 

 

 

Nome participante________________________           Assinatura __________________________ 

Data: ____/_____/_____ 

 
 

Nome pesquisador _______________________         Assinatura ___________________________ 

Data: ____/_____/_____  
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para indivíduos sadios 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nome do projeto de pesquisa:  

“Transplante de Medula Óssea em anemia falciforme: impacto do procedimento sobre marcadores da 

doença e qualidade de vida”. 

 

Pesquisadores responsáveis: 

Júlia Teixeira Cottas de Azevedo/ Ana Carolina Freitas Silveira Sobral Paixão / Dra. Kelen Cristina 

Ribeirão Malmegrim de Farias/ Dra. Belinda Pinto Simões 

 
Prezado voluntário, 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de 
uma linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo corpo clínico do Hospital das Clínicas da 
FMRP-USP-RP em conjunto com os pesquisadores do Centro de Terapia Celular - Centro Regional de 
Hemoterapia do HC-FMRP-USP, com o objetivo de conhecer melhor os mecanismos imunológicos, 
hematológicos e inflamatórios envolvidos na resposta terapêutica de pacientes com anemia falciforme 
tratados o transplante de células-tronco hematopoéticas. A sua participação é voluntária. Para 
participar, é necessário ler atentamente este documento e ouvir nossas explicações em caso de 
dúvidas. Se estiver interessado em participar, solicitaremos que assine este documento. 
 
Porque esta pesquisa está sendo feita? 

A anemia falciforme (AF) é uma doença inflamatória crônica relativamente frequente na 
população brasileira. Atualmente, ela é tratada pelo uso de hidroxiureia e por transfusões sanguíneas, 
contudo essas formas de tratamento possuem limitações e nem todos pacientes com AF respondem a 
elas. A única opção curativa para esses pacientes é o transplante de células-tronco hematopoéticas 
alogênico (TCTH), entretanto o estudo de pacientes com AF transplantados é muito pequeno e os 
mecanismos de reconstituição imuno-hematológica após o transplante não são completamente 
entendidos. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar a resposta terapêutica de pacientes com 
anemia falciforme tratados com transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas, por meio da 
avaliação de marcadores inflamatórios, imunológicos e hematológicos, além de avaliar os mecanismos 
de reconstituição imuno-hematológica após o transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas. 
Caso aceite a participar, suas células do sangue serão utilizadas como controles sadios em 
experimentos da nossa pesquisa. 
 
Como será feita esta pesquisa? 

Após ter concordado em participar do estudo e ter assinado este termo de consentimento, a 
coleta de sangue periférico será feita por punção de veia do braço, após assepsia do local, pela equipe 
de enfermagem do Hemocentro de Ribeirão Preto. A partir do sangue coletado, serão feitas análises a 
fresco (sangue total), serão isolados o soro e plasma e serão extraídos o DNA e RNA para as análises 
posteriores.  

 
O que será feito com as células remanescentes a este estudo? 
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As células remanescentes a esta pesquisa serão conservadas no biorepositório de 
AMOSTRAS DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA DA FMRP-USP2 para análises futuras, com finalidade 
científica, como você já concordou.  

 
Como você vai participar da pesquisa, quais são os riscos que podem ocorrer? 

A pessoa que participar desta pesquisa deverá doar 89 mL de sangue. Esta quantidade de 
sangue retirada não será prejudicial à saúde. A coleta de sangue será realizada no braço, com seringas 
e agulhas descartáveis por um profissional capacitado, podendo levar a um leve desconforto 
passageiro. Além do desconforto da picada da agulha no momento da coleta de sangue, outros riscos 
que podem ocorrer são: formação de hematomas no local da punção venosa, dor e mais raramente, 
infecção no local da punção. 

 
O que acontece se eu não aceitar em participar? 

Caso não queira participar, não haverá prejuízo nenhum para seu processo de doação voluntário 
de sangue. 

 
Haverá alguma despesa ou benefício com este estudo? 

Não haverá nenhuma despesa e nenhum ganho em dinheiro. O único benefício será o de 
auxiliar-nos a tentar melhorar no futuro o tratamento de pessoas com anemia falciforme. Afirmamos 
que os dados obtidos serão guardados de maneira sigilosa e que os nomes dos participantes não 
serão divulgados em nenhum momento. 

Caso você se sinta prejudicado por esta pesquisa terá direito a indenização conforme as leis 
vigentes no pais.  

Garantimos o direito de receber respostas e esclarecimentos de quaisquer dúvidas a respeito 
dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa, bem como a 
liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer momento, sem 
que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre esta pesquisa. Neste caso, favor 
entrar em contato com Júlia Teixeira Cottas de Azevedo pelo telefone 2101-9300 (ramal 9605). Você 
poderá também contatar o comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto no telefone 016 36022228 para dúvidas éticas. 
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento  

 

 

Nome do participante: ________________________  Assinatura ________________________ 

 
Data: ____/_____/______ 

 
 

Nome do pesquisador: ________________________  Assinatura ________________________ 

 
Data: ____/_____/______ 

 


